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 12 1 11 1" خذ ان ان.

 "1" 1115 0 0 8 4 ]ل طع طمدلع هر كحتل هس مءاتوتماتق اهحع ه2 ه معمراع طم هدعع ههدح

 نامعتعل ءاطع عمعدتعت» مهست1م ه1 طع هلكت 2ع0 ؟؟ها:10, هل دسطم 6111 مدح ذو اهدنعع هب ممم

 ه1 ناجع ةصطقطاةدطخو ه2 ةاطتق عاماطعر >ععلقر آص 1طعذع 00373, دم ماع مازت عصمت 0 ط0 0116

 1م 605 ذاع عولع“. قف, طمدوعرعتتر ملقط 50 مممتإ ه0ئ6165055 ه2 ةطتق اطمماع طعام»ع ةطع

 ماتطاتعر غطع مانطاتعمغلما> 02 9 دعاك هدع 22837 09115 80126 5111:01:15ر 20

 16 15 طءاتع7عل اطقم طع ةععمس مدصوتسع ةءدعق 7,111 طع 1من 50 طعر ّدح ةماتحع عوزد عناق, 201

 مسرم1 نع ةطقت هوت ءلتغأم» ةطقف طقق 2عأ هرجع 12 1011107 عر لك 22337 1ع ماخهزت عا" 60 1262-

 طم ةطقش 16 15 ملمع مدغطعت م ةدهاطاع ةطع "ءوقعم نم 201157 دخل مدصععت انف

 ه1 ةطع ءماصيسعس هما, 2120 101 طحماتع عدو "عع عتععر ةاطقتط هك هج 120عزج واجعلنا 170ة:]1عب, ب

 ده هعأ ؟طتعاط 1 دصعتتاما> 50 هماانععأ 227 110201135 12701عوواماج ةطقتك طمتعانت 1564 1١6
 طوب طع 1ع ه2 طلق طوماع.“

 (تمدصس عدت ع5 هج ةطغع 00ه هرخع طعام ص طتعات ءةةنسقتت1 هاج طوب 1[هداتسق ب 320 عع

 هورح اطع حم لمحات, ةاطقكر ١0 120عةغه0ب ةام>هنعطلو, غاطتق 020ع11 طهداع ذاع 210 0405

 1عمججمعل طحعم, قسساتو ه0 هغطغتتور طق طقكو 0670160 ةطعصقعات عوام ذاع هةتنعلات] 103 02 1,

 15 205 هان]و: 0عوزسما]عر اطاتغ طعععددو777. 16 59111 اع 1عودتمعلب عطغطر 1 طقتتو 20 001, 2

 ةمرمع هجم »قع, ةاطققر 20516 طقذدطص لتس ةطع هوب 1هدنعع ةعءاتما 04 ةطع مدرتاتل هاه 02 طف

 منصر طتعال مه1عووعو ةطغع ال[1هر,روسصست هلم تفطر حق طقق طععت ةعقو27ع0 10 هن

 طك هزردعد 66 ماهاطاتماط ذاع ةذأ ةصعاعمت قسواطأع ءمرصتصعا 317 هد طع (00ظهتت عام ماتت

 ص 1[س012.- '1طمأغ ع قع 201, 112 92 تمج77 ]عع 10113, 31137 2671/ 32121131 601121261213115, 15 0

 طع معومعنم علب مدع ةطع 210 ةانقت طقق طتخغطعتتأم طععات ةحدت]ل انام, طقف دما, آ1 هدتح ةعوت0ب طععد

 عامل لعد 5 ممماعع هزت اكدت هدعدال ات عمأ1 عدم“ همدصم]ءأنع طممقأعل“ 02 ةللق عاتعوا هماتت7705آ-

 616م2. 1 7010 مؤ, طمد7عرعات, طع 12068000 غم ةصماو, ةطقت ه ءدنولتا ءةعمتستسعات 01

 1اطع هانوعرتسع مهقددعع5 02 طع (0هعمتت, 0110 هع ؟,1ةءاو ص مامعتسم ع ةسبداتعاا ؟ءاتقطعع هد

 ذاع اصمت ماعندت1 مدد ه1 هن ةتسعاع ةءام]1 2م, طمك عع ةطفاعالا هد* ءانان0تقعر هد انزجها> 16 هما

 محعر ةه15 د2 ععدعتتماب هه ةمدصع عرجم720ع78 طقكع مدع. زج ةطغع ههدغتةتنإل, 1 4

 مدفع تععمجتس عم ةطقق ةطع هرحاستماتف 02 همرمتم ع2 2015 1عم10ل32 1561182 23859.4عقر ع

 معععتجع0 متخاح طحتتعط هدفهم, 220 ةطهغ ةاحعتت 0لةردان ع5 اع عدلكعط هه هج ةصلعتع 50 0تعأ

 ذاع ةففعصخت ماج 04 ذاع نتقاعدل ةصخعتن معلما 50 هب دتمما"ع 631:عقتأل 561107 هل ءعدسصتس

 ه4 طقم عع.  انسلع» 211 كسوبسمةددععم اةطع ةةقاع 9ذ11 طع دل ه لت عات]ت هدع : طانغ

 ١ 1 طتسلع 16 جءءءووهتتإت, ه150, غ0 مصعد تمص طع ةط ورع, طوعوتتمعم دص عائتسوع ممر ةعوؤ دماء ه2 غاطتك مدطان ءعوغمد, 1 ههغ6م0 ةطقغ ذغ

 مىماب10ل هومدغدتس طع ءوصصعسكةهتعزت هدلزت. 1 هه ةقتعوم هم ةهكسععل, هدد طع 5511( دلتمص ه2 ددددع 1عدتتمعل 21[هداتسق, غ0 200 ع

 معا, ؟مطتعاط ض11, ه2 ءمرتتوع, مدق10عمدطاو ةهسع»عودع ةطع ةزهع ه0 عمق هل ةططع طومآع.

 * "طه 24”هفاذ»» هلع 1هبدعأل ه8 ظحعطمتسد, دطق 014 هه 2و رعمجو مجاتع» ءطقص اطغ ةييغطما» ه2 ةطف ممادا مركب طقفق طفعض

 1اطمعمدردط عل هن ظوسطوز. 16 دكر دسك »ممتاز, د طه1]0ز كمصعر هه غ5 طع ههمسودناطإو# ه2 هماتعع. "طع ةلككتعو لماما هقن, 1

 11هدهتم, 1 ل0 حما !هطاع ةسصمطع انانع ن1 (00هدصستس ع2[.

 ٠ 035 7, 206م 8566 3
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 رم ةهكوتلمااع 210 ةاطما10 طع جععاعع5ع0. "طف هرحتستمدف 02 هلل ؟طغعفطعت» ه2 طع ةمةوط]تغطعل

 ءطتس وا هدم 01ةةءحقعتتس, هاط ملمع هدم طعاعم0م, ةاطمات10 طع طه عطق 56 ادعدتت اتزجم» ةطع عع

 'لطع ةتطز وعن زم هل هربت اعطت 122201631266 50 دمعات 042 عوعوتنءطر 50 6ء20ع» 15 2091ةهطاع

 امك 165 ةابما10 اع عدستسعل ظنودتح 2// ممزق ه2 عجور 101 طز دم هنطعا» 2269528 هو 7ع

 طمردو 6 هاطغمتس هه اعود هج تصمت واق ذصغم ةطع هتعتس ه2 1514, هك طرب ه فدعكمل 5611037 05

 ادع طوماع رطتعال مدخهتسو غ5 ةنصسلمتسعمته1 مدس ءترد1 68.

 الطتلع ذاع كععون 240هى]ة77 ]كعب طع 5ةقر ه2 ءمدتتتوعر ةطع طعقأن ةعرماتم0عت» ه2 ةطع

 (0هعهتك, هتحح هذ ذاع دععات كاما طع ]20 1هدتتت0ع0. كا ععت 0 ةطع طهردطعكب 7ع دتطتتفا 1"ةهلتلع 05

 ه2 طلق مرسرمددت هدف, ؟طمر طلع اتعلصع 12 ذاع ءكمدعمذ ءمدسعع مج تخط طئصسب 320 طعاصسع

 ةلستغء 50 ةطع طتعاطعدت ةطقتتع هل ]15 هم 60عصعع, 320 ءهمادقعوتتعاتغاو حمو ائلكعاوب غ5 طقكتع

 طععم رسعا11 صك 2ععوتتلتس ع طلق 1لعوم ه0 ةطمت1 عطش مرتع عال هم طع ةتتفاطما1 415 ذه

 ادع ءونتاورت ةعفق ه4 2؟127. لص ةطمدع صعق "ءا1علماتق ك0ه251207ءاتسزع5 7عانع اتطلع 792.: 0

 ه نانعما1 مد ه5 ع, ودوم هب مماصك 02 ؟هتغفاط 018ءا15ةءليخاع كعءلئتمد ه2 ةتعاط طصعت هق كوه

 ولدت, :©صحمتن, قلطوو ”:0 اهتم ط. هادل ةتانق#ر 11:00405 ©. لوط3], ةاتتج]جم60[1ب 38: 7388 55

 نقاتم1]و» ةاطع ههقعر طز ةطع ه5 ““ 1 طغت اةطغ 11عووودععات ه5 600 هده” تحووق ةعوعا-

 ه0 حتغطماتك هي محتتتتا11. طنش ةطعدع عدمعدأ ةنتشطم 15 20 طحمانعز ذاع ععاقعم عت ؟طتعط

 معو ]160 عمد ةطع دم5 مدن عاعتج همت 13155 همز ه4 طحعاتر 1289122 208 01217 2201: 151316©1ر

 طتخر عمم ذاع ماتموتعدد ه2 1عمتجصتس ع ةنتمم»ع ةطغتمر اطعتصع دصمانع ءةجدطاع 02 عمسصتستسع طع

 مكصعتما ع5 هؤ طع هتك ةطعرت طفل صطتتةععلر مءاتوعتماتق مدغم عتقنعو طععفتسسم 16م2

 "ه0 ةععزلع ةطعدص هه 007 ةطع لن ةعادلت.  لئطع ع هأرشأ» 158 20 طماع 16761760 9

 عارف طعول ه2 ةطع (ناستصءاتب  ةح مجم طق 1هدع ةلصعع طغع طماع ط7 ةمدمع

 ه4 اطنذ همدعمءعومامد. لل اهدتعع طولي ه6 ك24051ةرجو* طفل ١عرمما1 ع0 ظنوصح طلق 56065501:

 لف نمنع طرصعع 02 ةطع 1هتفط,__-غطع ةمصحاتسع1اوك؟ ه2 ةطع ©طممطعات طتطقعال“ "طع 8

 هع مماة/6عمآ لتددعحتتمد“ طقم طععد ةمروكس د ةطع ءمدعدتتععدمدر ؟طتعاطب هك طلق عوكل

 11مم وسصسعم ]20 1ع هدتستغع0 (ناطسسءاب ىلع ةسع 10ه ةطع ظيلقلس عد ه2 طتق مهردطععإ#

 ك0 ا.“

 1 عطع ء]1ةءانمصم هك قط قل ةمععر رمممدغ 052005401, ه2 طع طتعطعدؤ ؟هاطسع 20م غطتق ماتت ممدعر متطعس 5ذ0160 ذص ءممصععغلمد

 عىتفشا ذاع 0032.

 5 قافولا ربظي و قاقنلا ىطبن ناك ىم الا ةدحاو ةقيرطو ةدحاو ةديقع ىلع ىبنلا تافو دنع نولسملا ناك

 ملم ستلك (7) هجدن4 كاءعباح 10و“

 5 >0 طسمم 5. فقم.

 < 0طع 01596 ءانع1 معنع ةطوتق معاجم ةطماتكدص لي ّذص ساتسصطءتم زر ةطغزت "عم01560 ةعمصد ”فلرتأ طععوتتقع طع 2عدئعع0 غ0 معقعع طق

 مزعطغ 65 طع 1ك ما ع نه ةعطخختةالمطم "لئاطعوت ؟عنع ءدللع4 21هطع] عمتك, ةطق هكئعصي ةاطمدعاب صمغ مدنمجعتتازت 1 طتصلعب 2 7ةزكك. "طق
 عءانمانهن هد طع 21همه/6و ةدرت5 :ال و انامأ بمجوت ا ةيداهنجا روم] ىف الوا مهنيب ام ىف ل 5

 و ةيوعم و ىلع ةفالخ ىفو [ نامثع ىا ] هلتق ىف مهفالتخا مث . . . . همامالا ىف مهفالتخا امك . . . . ارفك

 ىنح ةباح“ مايارخا ىلا ايشف ايش ىقرتي و جردتي فالخلا ناكو .. . . نيفص و لمجلا ةعقو نم ىرجام
 ريدقت ىلا ءايشا عيمج دانسا وردقلا ىف اوفلاخ و ىراوسالا سنوي و يقشمدلا ناليغ و ينهجلا دبعم ربظ
 ةفرف ىنيعبس و ثالث ىلا تالاقم بابرا و مالسالا لها قرفت ىتح قرفتي ءارالاو و بسعشتي فالخلا لزي ملو هللا
 6 15م قون ه016 ةعمسص ”هلزتأ 555 ه موانعد] هوم, "طع 726ر5, طم عرعر ةاتطوءوانعسغار طءءوسع ه 0ت5ةصعأ ءان عا وانك

56 

 65 86م معاجأ م28ععر 2016 2.
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 1ع زصكحسم مح 6 طع هاطغدتسعل ظعماح قسطتحس طلقأةموت لمعو هما هردمعمت» ةانك ءعصتاو

 هلعدج 6 ةحهطاع نق 16 طجب ةععاسمف علو, ةطع لهتع هك دوطتعال طغعتعأتعو1 هرحتستماتو دنع وأ

 هركوسدتسعم طرت 210/15. 1 هس دق علب طماع, ةطقم ذغ حوده تكا طع عملت ه2

 8[ه/دسستسملام نهددرحددتمدعر ةطقفش ةطع امقأ ائسلع ه2 ةطقق ءكطمتص مطتعام طعال ةهععئطع» طف

 نعال عمحو هي". ظعمفمس ةطغات انقاتت»ءعم ةطع ماقعع هل ذاع ط1طهرداعأ. قسمت عادات م1

 غطع ممدتغتم» ه2 ةطف ةكاطعتتس هآ ةءام». "لاع معدتك ؟ةع,يحواطمت طقق ةدلععص مامعع ص ةاع

 (ناستسكلمس دع ءمصسما» متفا طحموؤ هذطعت» طحن ءاطعور 015 ءم0 ه0 0215103. 5

 هرتاستمت5 مءودرجلتمع طمعاةرداو هنعمل ةانط[1ع1عقر هل ةمدصع ةطع دممذ6 ةطوتص0,ل معو

 طعمفعطعل طرت مصعص دعطم ةهععاتجتف0 ةطغسقءاب أم حصكغا ةطغع ةؤتلجت ه2 لتد1ءءاتع ةطعم1 07.

 ملال دمعت رتغا ةمدصع دءولجع 0م ةساطتنةعع ةطعتصر 3120 عودنم هج عدتستاتةالم 0 طع

 ه1 ةعمعتنلب 15 دكماتلل ةرحرجعدت» ةطقق دم ةموصعتت 7738 2 دعا لمعؤصتسع مءعوضلتسع خطف

 يوعدعم هده هلم طاتاع5 هل طع ةدرصععسع . ظعلصع ةدلعد ات, 3820 2 طءاتعتماتق ةععأ

 1هدحصعلب ةاطقتح هرحاصإماتق طع 1ع همزتموزنع دمعتع طانمودعاطعا ط2 هغانعتور ةصل ةءءاه

 وممتع ناطق طحصت] ردن ء0.* كاتم ةؤوقع هل ةططسعد 1دمه6ع0 تسخن هعمدتس طحقمأءال عوتتع ةطقرو

 16 ذاع تحلم هماستمدد ه2 ذاع ؟هعماتق طاتصل ةموعد]هغمدس دع دصعكدردطوةذعؤر ةصل منت

 ةعاطمم]5 1هد» ةاطع متمرد عدتتماح ه2 العلم ةعععنول ةررذذعدمق ه2 ةطعم] موو. 04 ةطق دحبتتص-

 طعرع ه2 اطموع مطتعال دك حقت طع هستقةت ادع 15 لعمت جدقتع هق لت5 دعا هاطتتتءاط عفر 15 15 1

 ذم لعتعستسع. ةددطع "ءلمعع ةاحع طححصصادولن 10 هانت هؤطعتتم طمس نعن صصص عع ةتعرث عاغك

 د4 ةعصك صدع ه2 اع ظستسنر هل ةطع طمموذ سيدو!« ندطق 02 511 طع ةوعاقب 05 طع 71:01

 عماارك ةطع 1هدصلعا» هظ طتعاح ذك 18 ةاهقعلب ؟هقر !1ةعتل ط. :ةنم رتطم لتعم خل 1 17

 1 م0دمع (فلح ل ةلتع) هدوم ةطقف ةطغع 0هدنتس 555 ه طدقجت, ةصق ممتعا ةقدتسع ةورصعغأسعد هلع ؟هدعمت ه5 د مقطر 220 ةهدط عضو

 هنت ه2 هب طعدمأ هده هه نطق ةسسكطمت# هغ طق 215 ةوتك طقق اره همصعص. قمهمءطعم# (” قفط ةتلفط ط. ةوطق) طعا4 ةطمق :قلرنت طقل دمع

 طءعرم 181160, طسغ ص طلق هدصح هب 0عوتل, طم 130 ةقواتست ع0 طتق مد رو ةطققش طع صمو»# ١ءوز0عم ذص غطع ءككمانلك, هصل طقأغ طع انعط ةدتصع

 ره طن رعطتم, 220 ةاطع ةطتصلع» طع ةماتس4 هذ طنذ ؟هذعع, ةنععسلا1 1 1هأ سد 7 نطعا,

 2 1 1321-21 هةده5 نطقت اناطع ل24ه/:1هموةيرعلل (؟طخعاح ةععمت"لتصع م طئس منع هب تك ةزئمد ه2 ادع لسا هلع دععا) ةعووتاعا

 طقأ لطف هدختص روق تعدم اطقف طف 176 0ه]؛ م10ع5وء0 طمأ 0 ةقدعت"ت طق لأ 555 هد هم ممذ تعم نارقلا لوقن ا

 ّق عم ريع ١ و َّق رلخم ر هك اطمن طع طمرتعارمأو ؟ءصع هك هجتستم احق اناطع ةموت"5 06 اع (0هدحد5 ه3 مرئممما12640 طرت مجقصر 204

 دمأ ذطع 0هدوص 15مل ممتنع يعونع0, 1اطع 210ع(4"ة6هلن, هعدتسم (هب لتعتعتمس هك ةطع لمطعم ةيع) طعالب ةطقغ ةعاتمطم ةهتثع دما ه2 دمعطب

 طاتق ه2 6004. "ئطع كر”هكاةيرعأب نطقت ةعالمطك هلع 01 دصعتطم ؟"10 856 20 م0192 هرعزع ةاطعستي طاتغ هلع هه ططاتقود 160 طرت "هزجعق وح هاا[

 11115. 16 15 ممأ آاطصمموةتاطا1ع ةادهك ذص ةطع ءاهمدز ةعواتمد هل عدتسعا:ها16م2 04 ةطع ةععا5ر ةمدصع 01ه سصحقزت 13م طععد متقه0ع طرت

 طعم 1 هعتمصقر ىطم ممعنع طواتصم ةه عع ذاع 2صممطععوب ه8 8[هةةيسمتحل 23161160. لطف طعورطقت د5 ةغ95ع0 م طقجو ةدن0 ““ 128طف لعق

 رمرنع 0191060 صنم ةعرعم فزت ءهدع ةععاؤر هال ص ءعخم#» طاتق هدعر ؟طتعا ممع660 ةد1ةتتمص < كلطع طعما مسق ذصغم 5و عدو -ا0 ع

 هال, نع. قص ةدطوءودعمتاو, رتع ةاه11 طع لتس لعل دصغم ةءرعصغوت-اطتعععر هللر ةتع. ” 1طعتتع ةرتع 70 هده (طتخعع 7ةطوزوصق 02 طق

 1[1ه0/. 1غ 15 مما, طم عوو, غم طع ءماتصل ذص 8داعطقتت, هزه 1 طعاتعمع 8[هداتسر ؛طمتنعاط ه1-1ةسصتلت1 عتجوم 11. قسصمغاطعت" هطل هب ةذسنت]ةت*

 18120411: 15 385 8 ,-ىباح“| 5 هيلع انا ام ئد ل ةدحاو الا راذلا ىف اهلك ةقرف ,ووعجس و انالك ىنما قرتعتس

 3. مل 8طمطسةماةصستسااطع 71هامعمأة ره الطف 0( ]اناة هلا, انطع لكل انرعل, هحق اناطع ك1 بره

 4. ظ4ثطمو ه1-1”هنتدز ةطق (نطصخغتمس : 1طص هادلةتكتنر 1م ءمدصصصمت 73اط طخقطإت هةطعتتو, ههالق طع ل1: 0اهعهل امك, (060ه7ةه75, هل

 ه6 طلق ةععا,ر ةععمرلتصع 66 طئسم غطعتع معدتع 12 011315هق. 'لئانع هنطعاط عع هدنع طع طم 66"ةنرعلع (123 لتعضةذمصق) لوطا

 (12), 110مل (12), 14 01:عل: (12 ةصعات لتصسع طع ه/165*4) [ 2 215.] (12) حج :2-+-1, ادع 4:1 ها ةوتانضهغ مه هلأ قمنا” 41

 هدع طع خنع 5|7105 :-1 115

 5. 'قةقطمو هلحططتس ه1-آنز1 ,-15ع هةللق طع 27هز هريملع هصق اطع 2105:1مطاهآءز/مأب كتعك ةءعاق.

 6.  ”فطقما ©ةوقنع 1-21 لمصن 2005 ةانع 721ه ة”بردأ؛ هس 17ةعطةبر دأب :- ]برد هآ- 1/7.

 7. ملغم (طنق ةءعغ 8-21طقطتتدعأغةسكر ةصق طع ةحيغطمد» ه2 ذاع 2101046 ءعمزل مم ءجخوت لتئذكأ هصق. "طع كتحمتنم "ععمتلتصع طع

 معءؤمتسعم ه2 نطع دصتصسما»» لتكتكزمدق ه2 ةطتم ةءعقر 8111 همصقساك, تكا 20 ةصغدعور ذطف 1عدعمفل 1[هءمعاك5 ةعع قدسسط.'

 8. قل-8هسندممت ص طنك 12005 هآ- 4 مكن6 ء1هغع5 ؟طقت هد زك طعزمو ةقدعتتاع ذه انطع ةعطمم1 هز ةاع 2دمدص هلع ظنوا طوع دسم هغ
 و

 طع .كلمراكر, طفش اطمدو عاتتلكو ه2 عماقمهانق هنصق رئاجكلا ممتع 1عكيق”ى, همه طزت ةهاطعدت5 ةطقف طقرت عع ةدكتكاع4 غم طغ



)١4 ( 

 "طع 71:04م عم15]1 ةقدعت» عه الحق اناطع 1100 02 600 38 هظعمنع0.؟ طقم ءتعصتتإ] 5
 ؟اطع طتواطعمت نتهاتتوب 06 60005 ةةوودعع ةهتاذ فصو صخا , عدوا عر 47 0 اف ةهنعمصقا 26-

 مطعم ه2 غاطع ]عنتر 4. ه., هه 055نصعأ تعود طلق ءيةعصععز* هبل طمالتسع ةطقش طع 38 هدصتتق»

 قعدت, هدصصتر»هغ عد ه0 ييعماممأتص عر دوت طلق ءةدعطععرث حمأ ادوت طلق اج م19160 8 عر 20756ا, 02 97183-

 انوع هحعدتسع ممم" عمرعدص طق زك ةاحعرت, [غنطع ةقاتسلطادغععر ] مدح علمهم ملغ ذكر [نطع ءىذعدععر]
 رص 15 كعسصتتور هده طئعطعمأ يدماتتور ةطعرت دصتتقان هلكم موت عازددنع دع تنك لتعتستنو#. طع"
 لعمتعلل طم ةاطع ة[هدغ 11م ه1 طع ةععج رتغا طع همنمودنعدا رجعي ص ةططع طععت 02:14 د
 هضم ؟هدعادده ج11 تست اتم 0عدر, هع مدحة ممف ه5 1ه1 610, م]1هععر همز عدتت ه2 هعر 007, ةتع. ةتعمر
 ىتغاح طئخص. اطامصب هععم»لتسع هم ذاع 11:هغ42هلتغعو طه مدوكعتت هرعت طلق هدكت ةعاتمطقب هل
 ودم هاف ةتتكاطمد» ه2 ةاطعصصب طمغط عمم4 هبل 220,“ لعدعوتس عب ةععمت١لتسع 80 طلق 0ععلقر هآ
 روومتملل هده مسصتخاسم دق ذه ةاحع دفعت 70214 و ةطعرت ظيستطع» لعءامء0 ةطقق ةطع ل1056 1[! عط
 دق همم ماتت"ع 05 طف ةهععاتفعل ه1 ن1 320 1عاععلص عقةر ه0 ةطقش 10 لم 5م ه8 12201157 0

 هب هزم 15١ ةطف ععوخمد» ه2 زماععلصعدو دجاتفأ طع دمتعاعع4 هه ذاع نعوم هل زانقالعع 15 لاق.
 11 روق ؟ةطعتم» طءاتع# هاهو ةاطهذ اع 0عقستغخمادق 02 ك000 هل عئ1 ءه1110 طع ةقععت لتتعلم هانآإ#
 طوب 1مم 1ءلعع ر ةانقت ثم مايمنع عمم 220 همز يذل ركدف دصقصتو لتغو ر هل ةطقغ غطع
 ععدجقتس ع طور 600, ةطخمتعا طنق مائهزرطعأق, 01 216عع615ر تيلاكت 535 اكس لص عوق, لح 8م دحتتعأل
 هق طف رمد0ع اطعم تتق]ف 20 طن ةء؟ةصخقر ةطقش طع محاعالم 206 0655107 هد ةدكتع هوت نط ماتك
 ردممل  ك1طعوب ةعدعتما ةاطقك هتموت طق لتعلم ص هب ةقمقع ه2 هاطعلتعتفع ذه 00, هه
 رمعرعمغدصم 735 هدناطو 01 2 دمعات ج20 عودت, 220 ةه؟معرج طممانع : طاتق 405ع طم

 ةطمات14 ةعموتت6 غةطقق ن6, طقكحتسوع همطصتستقاعل ةصوت 02 طع عتعكماتق ةلصقأ 7 طماتأ

 يصف لمتعل 32هضدع, 9[ ةعنل عدجع ذك هه طلع همتستمم, ةطقف اةطغرت معدنع معئئطع# هدع مم غطغع هاطغتت طاق تعنع دعه مصت001ع

 5 ,نيئازذم ندب ةلزنم مل-2دموص هد غطقك لمر»ع طئصح هاتك 02 غطع ةءطمم], ةصل طغ 595 ةععوستمددتعا طر قست

 ط ”0طدتلب هسه دموص لمزصعل طزن ه 1ةمعع مدت. 1عمعع طع هه0 طلق 5ععأ "6 2511601 5ءعولعرنو سلتا 111717: 110.

 عزو ه]ه160, طمع عع, ةلكور ةاطقش ةادعزت رععع هم ءدل1ع4 طوع ظدمدس ها-ظزععأ طتسقعاك هسه ءاقووطعمو ةطقش ةطغزت ”2عءلئع0 طع هقستع

 ةعمرس (02ةقمط ١ 10” هةسصقات

 1  مل-ةزمطسةمأةق 53/3 لحم ىف خولخم علطتعال طع 111نق( 1 0ه15, 220 همز 1عورمع0ل 20عمعاع 29225195, ءلعقأتع0

 هقز عام. 1 طعاتعرع, طمر عرعر ذطف ةعصقع 0 ع ؟(طقفش طع مدن ه2 600 595 ءةنعونع0 35 ة1ثع هع 501:03, ؟طتعاط ءعراتع
 هدعع نك عنولي ةطمسعاج ةانعرت سدقوب طع ؟ءءم0ع0. 116 [ل-ةطقطتنمفاةصت] 2003, طق 15 ءمصقت هذ م0 04 1عاذعتت5 ةطصل ةهاتط0مر, ةطع "عوعصتح

 طاومسعع ه2 رطتعاط عع مدل عصر ها, ه5 115 عر تقصف تع ةخودم اطلع ةذع تاياكح د20 ةيصنطع», ةطقف طقأ عنق

 د مطعما روك هس هععلعمتب هده همد-عددعهتتما, هسه معمتماطعا ةطععو هصق ةطعصب 2. ء. مطغعس اننا عت :-41]41 مد 2'هطشأ, 2.
 1 ومع مما 60 تم ةعدعق ةعدؤر ةطمسعاط مم قمعوطتع ةييغطمت» ةطقش 1 طقعع جدع متكط طقق لمصع 5ور 2عةم15ع 017 15 عمعمت ةطممماث-
 (هصعع. 16 عدكو 5ع ثم عودا 0155ةطألم5 20 طع قةسعوطور, هصق ذم لع ؟عزئس 02 ه1-ال1[ةصحممت 220 15 51166655015, 785 طع هةلتقع
 نع ممتعا طا0ه0فمطعل. ة1دصموس» 20همئع4 ةطغع 0مءوتمسع هس ءهم0عهج ماتت عل م سصحاكع 211 طتق ةاتطز ءءاؤر طزت 20ععب ةقوعست ام دن : طع
 همدن10 همك مو عوعرتب ةنعععع0. هج مجقسإت "عطع]160, .قودصعر غطتخمانعات 1281, ةلستن ع0 زغب, طاتغ هؤاطعتند 20162660 طغت“ اتعود, ةاطعتل
 طمس مهطاتعارب ةعاسمد160عع مطقت ؟مدنلل طقحع طفعط ةةصغعتص ماتم 6 هب 1مم عت طمع ه2 ةاطعتع تعط. 02 طع مسسصطعع» ه2 ةطمدع ىطم

 نوع مودمعا شعل رسمه ةتسقم ط. طدصاطقاب طع عظمه 767 طم 35 ةعماتتنععل اطزع هل-ال1*:هنةقتس ل 51, 220, ل1-/00.

 2 رم]-ةزروط ”ةفادمت 221

 5 كعمطع ععصق ذه طف هعاعتمما ةدعع 116222117 7 ةتادل ىح ةثاذل رداق هتاذل ماع وه

 4 ندم من هععماتستم ةطعوب ؟هععلكعل ةطع ةممءاله مه 61 ((0ه00ه7نهأر طاتخ ةاطعو لعدتعل ةطقأش دعا ه 0ع5وز عمهتأ هد 155 ةموماتح

 ءىاناع غ0 طعم معصم ع طق زن طعقفنعل دعمغطعم طع مدتع0لعد صمت ةصق. كئطع ءررتغطعت 555 هطصمدتمانك ذص ءمجقءوانعمعع ه2 ةاطع 201-

 1هوتسع نم قط 47, ةممالا هذه سوج#“ ةيردقلا ه4 ردقلا ىف هللا ءامصخ مه

 5  قطوم 71هموو, ه81-1ه04:» (غدع مسصلع» ه2 هدع هع طع ةيطمتلتصمتع 11'هغهمهلا ةءعاد) طعا4 طع معن همممدلتأع هماهتمالو
 ومدمم لمع ذم ىمم ممتن ه2 طنف هدصصتموغءممعب غاطقف دك دسوق مهودتطاع 5 600 غ6 طع طوغط نتسز دقن ةص هب ذة 7

 6 07 عمتعمهاتك ةزصق اطغتع معنعب ةعفم»لتمع 60 ةمدطعر 52762 ةععملتمع غ5 هؤاطعتتو (1ه ”فخططقم) ةعرعد طتصلت: عار سم4

 2ك12121 أ أ 1م
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 رمعموصتدصعع, 0010 طع لعوعموتمع ه2 يءماممتتسع لمسعصمتتمد ص طعال, طاتق ةطعت» ماتصتقام

 رمعتأت ةطما114 اع ][:عطغع» ةطقسص ةطقذ 02 ةاطع 126061.

 08 طقم ةععاذ هم ةطغع جر ظططمم ها- 0ةمتس ا11د7ممما آطط. :©ممع ©. 1[هوحصتت20

 ' صحم 21- دسم طفطممار طف ةيحكاطم» ه2 ةطتق ءمصصعسكمتر. 114 ه8 انودنص هم 7دتصماءطقأت 37, هن

 ةموس اج اكطخحةدتدمتمر هج 11 ءلسءعملمو ةطع 212 05 2مرمطر, ىلع 11. 470.2 ل 00دحتس عت 3:01 2

 طع 0 هدتؤسر هن ه1لماط مز5, هن عتدتستممت ه1 05 طع تق 01067, 1ع عم عمو ماطعال, هب "آع1011 81و

 , ه لاهكو عت, هممعار طف 15 ةلستغاعل طزع 211 تق عنهما هعععردتسع ةاطع صموأ طلقاع» تحعستعف

 01 طل ةءعارستم طقكع طوعج هب صخقتت ه2 ذاع مخموت طللتمسك ةهلاعدغد, هس مانمكدصل 1عوعصتسع :

 واتتلع ةددصع طقكتع ةندنعمل ةاطقأ 1نوته دعوعتتب هن هطوت انصع ةطقعاما» هده ه115ءوانعدت 0 طق
 ص مطتعال طع اتععلب مهكدعغ4 طتق ءنته].#  قلكاطمان عاد اكطح ةتندمتدب 135 طلق طقاتك6 011321177,

 جا- دس ها ءطمطمتتا ةردعدق ةطع عععوقعوم ممم ه2 طتق ندع ها ة[هلعكاعدا. < 116 جم تصكم-

 نتسمفع ءدمات عا 12 15 ةة7ع15 صح اطخحةمدمتح 50 105م هع 02 طلق 2من عمد ةخاع

 ةعومرتتوت ه2 ذاع مدا, حاطتعال هانا ععل طتس 15 نقع يتقءطعو, هل طع 528 ه0 ةعدقتتتلع

 1عوذ دك ةطمات1ل4 طع ةجقرجأوعأغ عل ةطقذ ةطع ائسحط طقل طععد ةتسرماتتد5 ع4 هق ةطع مانستعاسعاتك

 ه2 هه كتسعر ” ةطقش طع ةصعحوتما]ر .ءمصع0ل ةطوتق تكا طنص هع لمءعاتسعسك, اح ؟طتعا طع

 1دعاد ه2 ةاططع ءوقع مععع ةهكئاعدأنعملل طوع مهو طم اعصعجب طع ةكاتع هه15ع ه2 طلق دحتق 01اتطع.

 115 مرض 05161018 1ع 76177: 211126170115,“ اناتك آن 12051 112201"ةتكر 3201 220856 1631:0560 0

 طخو مدار ةاطمف 1ص0عع0 مطتعاب طقق ةصصم»6511260 طتق دمسعر 15 اطقق ءمصتصعد 4917 ه2 اطعم

 ()هجختك. 16ه مدلك طفت طقعع طوعح ممعتطنعج هدد ةطتق ةاداطز ءعار دك ةطور طقكعو هرعتع

 ونئصوعنعل عم دحتتعا ماتطاتع ةطفعصتاممر ه» علكعم م15ع 80 50 دتتعأط 60060176737. "نطقت

 طعزعرمملمع هرحتستمدق ةطما114 طع هعصلوت, 220 30017, 12100111664 150 هب تمدتتتت2 123175 2

 ادع ©مةنحب هل ةاطعتتعلس همم[ 641 طر ةععتسعماز, هلماطعل ةح ءاععوصت 122 2اتق4عر 137

 حب دمها ه1 ذطع عاعوصتاع ععصتاتق 220 م؟هكمانصس اعدم ؟1؟لعع 0 . ه1-/ددصقلكطقطمتت, هلمتتمم عن

 الع هماطملمع 1 ةاطع ممعوءم؟هتتماتح 0 ةطع دنع ةصغعات: معاون 01 اةاآطف 1001. اكو

 روق ةطنف هام عدما12016وو, 10 ةطق 7هدناع طم ةدددعت» 3226350, ““ ةطقص 15 267

 [راط ]* هق ه35-1هومم7# “م ه11 ةطع مورحأق ه2 7011 1هدج 1385 10 117 ءةانر*' ةطعل 5

 ءيوعرتاج» ةمادعطتق 102 ط9 هلل 1مىعمو هل 011ةءمق ةطعم1] معو, “ه2 اتعاط ءقققر”” 20 8ع

 ءاطع معلق ه2 طع ةحتكطمت»» ]185 0110560ب ““ ه1 يدرسها طقاقات" 135 ةطغع 8501607:.” "اع

 دتتكانمت» 725 ةكادعاعع4 اتنممد 211 ةنلعور هعقلع1560, هطاتقعل, ءمجلعسسعلب 11عئهل17 ةمانص

 زم ماعععو. يمحصع ماجططا1 زعل ءععدعأو ظمصح طتق اطوداك ءمدخقدتستس ع طعاع70ه00ع هزتأت1029

 ةمرمع ماتت [هععااطعت» ةطغ لكاط20117» زك ءمدصخدتسعلب ةقوععتسع ةطقف طحقتو عع ةهلقع رز طنلع

 1  ؟عطتم عرب طغا3, ةديرت5 8-1طقطتبةفأةسكر 6 طف ذم ةععمجلمصعع تكا طع 0مءاتسع ه2 مروصتدعو هصق (طععدن5 |ده | أاومس و

 !ديجعوو ]دعو طمنلا

 2 []طد آاكط قا ن1عةه.

 3 ”1ز هاحططتس هل-آكتسلل, هرجان0 1طن [ط هال

 4 رضتوسم طتق بدفذدصت "ءولعمععب معدد ةاطع طمار# ةءةصوماور هر 1[هدنتدع ه2 6004 هك دك ذه 21140, 2-21دسمل طقطقتا 1:6عءا؟ع0

 ىوط"ةينعأ 08 “ معتئاتطهدتعع ه2 600,” طرع مطتعا ممسع طع زك محمد نستوءنددللو اعط

 5 مع 1ءودؤ ده ةورتذ ةطص 1[كطقللتلعّمسر طبق 1 00 دمذ وستكو تصلعتنةةدصل ةطع سصمذؤع. قسم دلتمس ه2 هب اتساط ذك هدرز سنن

 عمر ةطعكتر ةصه 211 0هعءغمدت5 هتف ةعمعع4 ةطقك طمغط طقصلف ةطقاتلم طع ةسوتتكونع4 طعقدع قغطغع» ه2 غطع 2ع. "طع 0205 ذه طع

 هرتونسمل, طم أرعت, هع ةهسهة هاتر ؟طخعاط لم مم يمعااو ةنودتكب “ يتسع” هس طع هتتغاطما5 صعممتس ع مدقزت طع ةدصعقطتسع ءلقع.

 6 عمد ة1كطق]]:لعمص عتجود ةطع همسحعق ه2 طتضاوتءهدعر ه0 2005 طق طع طقق جم عتجعت ةالع

 7 16 15 طه:7]0 معععوووتنإ] 50 ه0أ ااه 8020061-21 هه طئتسقعءا# طع ةاتئاطم» ه5 الع جمعوذف» مودختمصد هل طع 7011 اطصمرتم
 نوسس ءمغقترج ءد11164 116 10م51» 9



0010 

 هةاططعتس 2عنمدي» عمم ذاع طماع هه هتح ءاععدست ءمص7هةزكمدب هب ؟طغغمعود] ءقسمتمادب علاتقأتت 2

 6 غاطع 0تودتخو هل اطعتصع موص]ععل ةدسمدع ةطع ءمصتصسعدتاة1165 هد ةطع طماو 11001 015

 لامدعر طمع عمت, 021ع4 5م لعدوت, ةطقخ 15 735 ه 5021 ه2 غاطع طتعطعمأ ممعتكب هع ةاطع 8

 طلعمذ غل ةصل محمد طمدعدر ةطماتعاب هزدرتموع0 50 طلق ممةسعتما عقر طقكع ةعاهتم7160860

 0: ءوانسع 5 01 01*”11معسلا 0م ءادتطعر هب كمدتحتسعات 31:7 هاد طع (0هدنشتح ه2 اذلعع طحعاتتكر آ85 29د

 طغت رصتتغاع.* 18 طحتتقأ 205 1[ ةاتجمموءلر طم عوعان, طفت هل /دطتقاءطعطمتتا طق 20

 همم مسنعم : هج ةطع همصقعمتتور طع طق دمقصو ه1:0عدأ ةلصصتتصعانة,“ 220 12 طع ةق ةعءعاإ

 هاو عا علب طع هم هع مدلول لعاعطلعل.  ةووعتو1 عممل ءمرصتص عت 68 76ه

 ترددات طقق طمداكب هجم طحقصت ةاتاع مءماتعو منع مصغغعد 10 غطغع ةطئهع]ع ةطقت عع ططقلع

 رمد طئص.* طعوس طحع ه2 طع دمموغ هزدردموزكع "ءاتعتماتق هردتصتمدفر دطقهلع هادا: 0 ععصعطتو هذ

 ]طلق همدحس عاتانل17, 3: 20-15121168121 101001 08 185 0

 طععملتصع ةطع هدتتعتص ه2 ةطع طظوماعر ةاطع ةهدتفطمتت, طلطسقعاك كلكتعو الق د طلق 2ءا5معب

 ذاع 101101134 26عماتطأن :

 « لكمتلوت 1 هطوعخت عل صرت طعئاطععم ص مءاتعتمصر ةطع صمد يععالعصق هذ غطقغ ةعمع سطتعا ةاقلا طع ةوحتعلم طع لعقعمم

 لمد هك لاتككععر“ سطم تصتقعل غ6 ه [ةدانصل] اطصمدسا لوم هؤ ةطع قعدطتع !ةصعسمععب هص ةعوممتسسعع ؟لغاط طع مص عاد هك

 دمعات ككمدي مطعم ؛طعزت ةدسعصعل ؛هدردملك دمع ةطقف 1 ةطمتلل ةعجورتصا 2م ةاطعصص ه ؟عوع (ه5 101 مغر ةصال ط

 مص طغعطتمل غطع عزل كطتعاب ءمصععقلع4 ةاطعصصر ةصرت هك طع مرتد غعتماك ةئانقطق 16 ءمصخقتسعلر اقف ؛ةطعرت عمار عمت عةدعا

 دعت مهت5ع ةصل هلصتعد مدر ةصل لعوتمعل محدعات ع مصمموتاقمد ىطتعط ةطمات]لل تصاطعدعم ةطغع طماع. قلك ]هقار ةص قه 00

 ةطعوت ميعمدعل طمع غم مدتنع مع ءاحعتم ه طوماع ءمصغفتستسوع هص ءعىعممدلامص هذ ءاطع ط1700عص تتدغطق هك طع 12217, ةصل هذ ادع

 طعفت ةصعع م عاوقمصق [0ه5 هفطعتم].” 1 طءوعوعل م طع ءيعتمعل. طغت كمدلل طمار طم عنعتر طعقتت هك 1غ : طاتغ ةماتعطغع ؛طع

 رس عععمعع دصل ؟ععمدصس عملمش تمد ه5 ادع لتعصمتممعق هك مءاتئعتمدر هس طع ]1عوحصعل هك طع لعقعسلعت5 ه5 طع لاتقاتعع ةصل

 نسنوت [ هك طع ]>كقوت.]“ ظلم ؛طقف ىطنعات صلسععل دمع غ6 طعع 0 طع ءعتقعلي تصمؤك 1 ءطقغةصلتمع 1 "د5 ءمدقعامدف ةاطقك 5طقغ

 طعوت معودعمأ عل دف دمعاتسطعصغ انرحمص طخ 7 ةزمعع 6 ةعواتتمم ه صمت ]عليم هز طلق ةءلعصععب 15 2 جعععمدوتزت لدور توق مطقك

 1 طعطع]0 ص طع ةصعف ه5 ؟1عصعدو, طع ةصاطءءاللوب ه2 دمعقر ةصل ءادعتع طم ءمصصتسو5 كتغط عودت غ6 غطع ممدؤ ءاعيصعمم

 هدو ؟ن0نسصعسأو هآ طلتك ةعصععب صمغ غم ممعصكلمد طع ةماهل ةصعفرتةطتلتوب هك (طعتع محتصلم 6 معدفاط [اطغ ةعصفع] ه2 ةطقغ

 كمر لرب ىطنعا زك ؟هنص0عل هد غطع مكصعتماءد هذ ةطع < ةلعمععو ه5 ةنعصتقعةفقمح هصل ءىوادصملامد.”' 1 ؟طغتعإممع دمام د 1ع

 ودعم مدع كه طعس ؟ءعدملتسك اع صامل عمم أ مث ! أوف 1 ه1 طع ممم»"هآومر دصل مدن هك ه2 0155 هامكمد هد طاع ]1100عد

 ١ هلثم هلبق بفئنصي مل :|تلد ةكهدتلتطةم. 866 هلكد 1)214 كلما د

 2  قل- 751 ذص ذاع هرمعصتس ع 02 طقم ىصصصص ع2137:7 هد ةانع 1535151312 53ر23.“ 8 ءلمدنع 1 بمحتصعد؟ع0 (دحوت ط0012) 1 دونك 8 ؟1ةأمطب

 هدمه 16 ذاع طمموطعت 55554 طعؤمدنع ممعب طما1لتم عم طتخ طقصل هب بترد هغ محتلاعب ه0 همما1هدتص ع دصع 56 0ضساع. 1 ةهداع 15 هطمل مطاع 4

 رمعؤتسم ع0 16 0 ذاع ©عهجطعت, طم لدندصاع هاذو 06 16.:بلقموماح هل-(2هقط

 3 22 ةن1 [طماتكلطل عتمعم انك ه 1156 ه2 طقعع ءوصم]عنع ةص0 ل6 ةصعمتسم]ءاع (0هدحسصعد 4211و, معصخغوت طتصع 2هفطتقطو

 ةءطماتوم نممد مدفاطتقطق, ةعطغ كط010ععمصعساو, ةعع. 02 غطع ]هه معه مدع4 طاع طعق6 اعصمرعس 15 ةطغع قسمة" هلع عال 0

 8هتلطقتوبت, ةهدخ رح ءلتغتمس ه2 ماتعاتب ع هدتع 1ه0ع1160 16 ةطع [21عد1ع0 2102عوومد» 1”1عاقءاطعال.

 + طه و1 ل دعل | طقق ده طتللعم هزعمت ةعواتمد طعضع. "طع 0122011465”11 ءدالع0 ةاطعسدكعارعد نع 477 هآ-* 401, طوعوتتكع (طعوت لعمت

 (طقغ 600 عمم طع ةدتكطمدب هم عوذلر هصل 2ك5ء660 ةاطقأ طق ردك طوتصقل 50 عزمها ةص0 ماتصتقا طئف ةعمسأك ةععملتصع غ0 طغت 0عدعمو نر ةصل 7

 1-21ةهج7:10, طععوتتمع ةطعوت تعز نعنع ]1 طتك ءاعصمل هاجت اتاك,

 5 طم 5ءطماتدكذ داهغع5د طةطقط اذطف لتكاتس عمد محقلع طعم ذكر عطه طون طع هدع مققددعع (6, ء. ةطع كمرحصعتل) ذك معدصت طف ءدمامصقأ هد

 ه4 طع © مدمص دععمرنلتصع 6 طع زمام مد عغوتمص 02 طف طماع هس طتخق (هدممدسصتمدك, ةس4 طرت طع هاطعتت, طع هدحصعر 20عمرج التسع غم دع مدلعف

 ه2 طع ةعوطتع اةمعجتمععر 220 ءمدص ملة ليواكلا هوحوب

 © 16 560هد14 ةجمودت» ةطقأ ةانع هطمرتع مدقددعم همدكقتسد ةمصعأطتمع ةءاك كم4 تعم. 10 ةعجامتم طع © مدعوم هس ةاتتتف معدتم9ع طف 0هنطغ

 04 هاطعتسر 15 هدف 02 ذاع لحتتعد ءمل160 م": ها- لك هير هقدر 1. ©. ؟طقشن ذك موت مدسع4 طن هدع 05 2 مدعم ءعقتاتمم كانكتععد هدم دلل و طاتغتت ع مديعات انتفع

 دملتكت لحل ةطمدل0 ص صرت ةعع طع مععنلت د12 حملت 864 ةصل ةامدع قمقطاع ه2 موك مرستمع غاطتك لدور 1غ ةاطعص طععورسعد مد طئس ق7: 41-: فو :ب

 © هان ه1 ١طط«دص 1.

 7  كطعغمدتع 15د دكدقللو ل140 طع "172 هاج همناك نم هانم مضر طتغ طع ةيكطمتب دمعدصك كمصعأطتصع مجمع غطقصس طف دعصقع ه2 طع
 ماجعؤمرتتع 0511811: 02735



 0 نئللا

 ةاتئطع ه؟ اطعم ىممسم]ر هأ- هومز ر طمعدتتسع الطع ةدطز عن هك عععدم اعدعغاطر ةصقعتاسع ةطعتعتس طتقتتزت ةقواتتتعاا5 2116

 طع ممفصصعم ه2 ونيعقالمد ةصل ةسقو عر ةصل دفعتسع ؟دللزت دهم لعفدتل. 21ر2 هطز وعز ص لماتصع دور 595 10 لعد ةئفعصقمد

 10 طع صاخصعتماتك هاععاتعد هغ انك ةةعصععم هصل ةطقغ 16 طتعطغ طع د طعدعمد طوع ىطتعات (طغرت ةطقنلا طف لطتطعءغءلر ةصل ةص

 يمسماع ك5 ةطعتع عمنلمسعع. طابق 1 طق لعفعستسعل نه معطتصص غم طع هعائططمتعطمم0 ه2 ه0, ةصم م زودصصعإت ةعدتص 6

 طن ظام]رب ط[متدو. 1 طعن ءامدع ةعغ هددغ 1كم طع ماتعمموع هك دزكغةمع اطدلءاعدط. كمدرب ةدحعام 1 معك زنط تعور ءمدصكتال

 ؛طموع هغ زك ةصطقطت ةصكك ه2 معتم ةعودتتععمعصتقر 200 ه ؟عو ركطمدع طعمتاو ةطتعسذعل ام مكس اتمص "ععمتنصع طق ءمحتتو-

 كقمصر طم كعتع م0760 طؤع ه 10 15ج 1ك, ةصل مجمدؤ لعقتنماتد هك طععمرستمع ةعودمتسكع0 كلغا نك عمصخعصتو. 1[طقك 1 ةقلالب

 هعرامتسلوو اصعانع0 صحوت ةصعاتسم مصفر, هس ءععاقع0 1غ طتم دع ماعدمسس طاع ؟ععاتص عذر عام هلق ؟عقام 2804 14 135 ه١ درت عووعدلل

 دصع غ5 81ةلعاعمطر ةادقغ 1 صعق تعط ةطقف هماطاع طعقصعا هك ةطع طماتنع هك 2ةفدصيت طع قستتم طع الثنرن ظدءععالعدق طع م20

 ه4 طع معموعصرت ه2 طع طظيممطعت (هد دطمتم طع طاعقذؤتسعور ةعي) ةطوو دل- 2ةفدص ”قلورك طئص مةسصعمطب طع اطتعطتعد#

 هرصقتسعمم ه5 ءاحع دمعدطعتو هذ ؛طع ستارت هك يكعدسي طماط طغغمصلتسع ؛طعتع طنصعتماتك ؟تعاتع5 هسا عنعمف دمعتك, هل دلل

 دصعم ؛غطع دممذؤ ةاطتمسكرع هغ طغممتو ةصم طم طصصصع4 تعا غةطع مجمدؤ ةعلعصق لعفطتع [اغم طقعع عيوتصلعل ؛طغقع ةععزعع

 ةدئطق.] 11م ةصكمسصعل صدع قع طف طقم ةصغعصلعل, لستسع صحوت ةطقعمعع مدح 27ةزةعر, طما51مامصقتسع ؛طع ىعائطغ هل ددعأت

 طتقنصعسؤر 6 انصلعم ذلكم ةطغ 0185 ءد1 عم هك ح اهصع ةصل 6لتمان زماصصعرت غ6 معمعاب طع دن اككطقح دعك اص هلع 0 ةععمطتز ]3

 طق متمطعق.© 11 طغص 1 طعدتا طلق, 1 ءمصقعد5ء4 اطمن 1[ |[ ىقعتسمل ] طفل دعافاطع» جان عصقأك عر دمع عدعنذع. عع 1 مدس

 ؟ةانقك 1 ىذم ؟ععاطاع ةصق ةطعتعءا1 60,3 ةصق 1 طقم مةدعطعلر ذص رععمممر حقق ةعصتاط هطتعات ؛طع قعدطق دلل طع « طععفلطصفعا* 1

 طع عامرع هلم اعل عمعدفوم طعععتكوب هغ ةوتاع طقس طعقدعر اصعاسلتسعر طمص عع د دفن لعدأ ةاطقتث هه معه ةطاعر ةصل ءما]ءعالصع

 رداتعأات ةاطقق 835 5هدغ 1 ةمعلر تدصل 600 عمدصتعل دمع ععدعع غ6 قصتفاط دوت 1هطواتتق.

 1 يرسرواءفو4 صحوت ةمقلع ذص مه معتم4 ه؟ سعر ودها ص اعصعأاط م طع 27:2[ةطغ هغ ةقطمم 8دلعترت هلكاطمدعات طلت زعقتكت

 دس تمد ةعلمر منال طع هج ةتتنمطاع ةسع هتئاطتص ؟طتعا 6 ةععمساتفات ةنعاج هدم مملع. كئطتو ؟عوعي ةطغضعأمدنعي عمنا صمغ طاتغ

 ادع هدع هز كاطع صتعمعاع5د هك ةطتك مدعتعا 1" عصحصاع وسل ه طاعمذتصوع ؟هيعاقدكعل غم صحف ةئمدح غاطتك 1ظ[1هآزن ط[هانكع. 1 معقب

 664 غم معصلع» ةطغ ]ادطواتع 1 طقعع ةةلععم ذم ءفصصتلتمصو ةطلق هداك 2 ءدتتكع ه2 درت ةداجدغمدي ةصل ه ةطتصتمع ائعطغ

 طمغاط طعئمنع هس هرب تعطغ طقصلر 6 ائئطغقعم طرت مدئاطر هد ءانع مهمه غ5 طومملتوع :تقمرر 8ع, ةحتلزتر 15 طع صمد ةقانصسع

 غ0 جاطمسم غ0 2002235 هاتع م13 تق.

 جدتصس ها ءطفاتمست5 مدععاممع 15 ه1غهععئاطع» غةطغع ممموذ معصقتنلعهاطاع م06 02 طق طودآعب

 هم 15 طقف ءفمصقعو نت عدتاو هك دعنعل مدع عمالم» ةنذعصاك1لمد. تودع ةققعتا ةاطقك غةطع آطهدمآع

 هرتعتصمااو هردحعصعل ملكا ةطعذع ممدعلم ““ طصوتمو اذه 5م 600 مطم ةعدتعل [!ةماموم] ةطع

 © هذصب : ذاع هد: هبدعسامب اطعتس ع هلع هرنلف ةتادوةتغدتعل 101 !ءاسادود. 1ط00عع0 11 1

 لمءعوتصعو ممم لع ةطع ماطماع معمم.” 1805 معدحقتناع "ءعدملتسع ةطع للة عان1 ع5 ه2 طع

 1 مم ه0 ذص ااطع 0 عتصقا | ةحودل ا رصعومف 6066.  ؟طعدنع اقر ذه نات م355هععر 2 م1هإ: نمت نع 500 هدوم مطتعط 15 1056 ذه 6

 8[1معاتعاط :ءدلعستمس ع.

 2  [طقك ذقر غ6 آ!سلتنعع دس ه]طقاقت"أ 20 متأع طن ءماحسمس ع21337

 3 116 5 ىنسلا ىنم تدخا حدنع طتتص ءعمامتسع0 طرت 00غ 21-طّدص 21- 11 ىوق 0 تدحا) - ىلا 1009:00:66 01- 1

 رصعومقر طف ةطسك ءالتسع ه2 1عدخطعاع ةنمدم 3ععر

 4 "1 طقأ 15 طق ةععجكا

 5  قطمم 8دلعم :عزعمع0 60 معقتندر ةطتخعع طممطكاق, 800 اعات 5.

 65 116 ةسوأ رمان“ 1[ه1/م75ك معز عمع0 ةلسمدأت طنك ماتطتط اخ 01 5

 7 1م 1كطه] ]ناعم دةهنعد طقق غطع همم ودور ءمدغفتسعل غطع 00 17ه7مومر طصغ طفت هرج ططع ةتيلطم» طغعتصع 5014 ةطقف
 رع طع 1ع ذغ هندصقتسع, ممعص ؟؟هد14 ةططما» طنك طوداعب طف كحهص وعل 1غ ئه 7*هلم ر ؟«طخعط هدتل, طع 2003, نع 240642015 تقع دس طع ذم
 ةعصقع هه 1م]هومر طتغ طفت طق طئسموال هعووع نمخذو طف مهدن1 قنعمام.  ة7خ:ةس ةولط3لك (هرجتنل الطع اكسقأا ه1- 2 م:00::) هده ةاطع هأطعت“

 طقصل ةدرتق, ةطقف طق ةقاعع4 طتذ ممهقذوم مععدجلتمع ذك, ةصق ةطقك طف 5014 طنس طق طقه ةععص هن 183عطلملب ذص طع 174 هطوو 1م
 ةمسطر طع قسط م5 ةمغم وت ةرحطر هضم ةاطقك زك طورتو مم ةزومف ه2 بتدموتع هده تعمله طامص. "ئطع ءمصصست ءدقدشمالر ها -ظقصتم اص ءرارتتسع

 ؟0 ةطتك ءطقفتععر ممتست5 هدتك ةطقش ذك ه1 طقحو طععص 105ءن1هدك ص جد ةاعطفطقتتا 0 ةنهقع طع م01: 1 ماهوه, مطعم طع ع1

 ةؤةصفتسوع ذه ذطع انسع اتءامر», ةطع "ه0, ديم |دكبم تافص الإ ىد امم و عطتعل طقكو ةهعمعؤاو ةاطف دمع ةعصقعب هل طع

 ةمومسعمأ زد مما عمادتمسلو دمعمصع]سوزعوع, 1 طقعو ممرتوءاغ ةووعس هدع يطق عمم0 ءمرجتعد, ةصق دمع هك غاطغسمب 25 5111 طف ةععص طع10,

 رع دعوت 014 رز رمق ذس ممدع هذ طعس هععاتت قطعت هك طق 00م, ه1 هوبه هع ل*مآم. ةدنأت 1؟ان احق 100]ع هان طع انعاكأت» 1115 م01 هن 2:11 ةطح]تت0-

 طوطاو ؛طهغ ه1- دس ةاعطمطمسسأ هت عتسما] رب ن0 نغم 11م1 نهر, قون طوعوسمءب زمفذعم0 ه2 طولصع ةقاطقتسع0 ن2 طتق 00ءامتتس عقر طع 583 810ه



00 

 مقلع طع ن0 عهوأع هع كتعاماتق, 55 طمتتعأ 50 ةطقت 1 طقعع ةطمتتعاطك هب 1*ة21102 01

 جما1141 مآ ادع ندوه عهءماقا] ع. 116 53و28 :-

 « 8ع زغ [طسمدص ؛طقغ ةطغ مضاعف ه5 طع 1ءوعصعلو ةدصق غاطع وعد هك دمعت ه5 هناي لص طع مكصعام]عق 05 تعتزل

 ععاعمعع هس هعار ةعع ءكمدع ةصل عواتقل. 115 دءهضه726 طقك كاتنم355ء0 ج طعمئاتعع ىهتع720, 16 15 اطاتغ طرت 2 1ع ةئعوق :

 درع 1غ هدع ةماتظععم طقف عمصع ج طغوم ه5 ةمماطعتو طع طقف لمصع هم طرع معجب ائغ1ع.  ظدتغ طق ةصلععل دص دطتعات طع مةصلعق

 [ ه2 طعس ] همم ادع ةمدتتر ةص مطنعاب طع ةمنعواع 252 ممعععلعمعع طقف طفعص ةه6ةئعل ةه محتعأا ز0ءاععوتس وعر هصق زهةفانصعر 12

 جلحوصععسعمت طقف ؛ةلععم مادععي ةصل لت عععصعع هسا لتكةمعقمد طقحع هءععاتعتع0 46 هس ةعفعدك غاطقك كاتعرلق5ع5 2006م0

 هل ةصعتتعوف عل 10 دانعط ه ماا عأتو (طقغ همع طقف طوعمرصع هدع ؛طمتكدصل, حور مطقع 15 غ0 طع منسم ذه ةاع 5كعصعع5 صل

 قمار هك طع طعدتتكع5 ةصل ءاعودصعع ه2 ةمعععار طتععالعد هلل ةنئمتقعءوكلمصم مصئتصتسو مهتأع» 10 .0ععم ؟طماتكاتأو همه

 هعمتلف هع صععم]ع0 طرع هعتل هك مرتع ىطتعا ءفصصمع طع دهتفعل طبق طرت طع ممذا ةاتعتم# هما ءقغ

 ه2 ذعر كه [ىمعملكسع ع مطمقمعدللرا] مدع مطمسص مع سقت ةرتاأع طع ةعصتعع طفدلد ةصل ةلوصعف زوق.
 (هرحصم» دصتصلم ةنعر هك ؟ءووجلم طع معتععماتم» ه5 ةطع ةحتكاطق 05 (طعمع موتوذعمعفر طاتصل, طغا4 ص ]1ءدلتصع ةتقعذ

 طوع اطمدع ؛طعرت همم مسج ءا1 عل هم ةصتغمتع, متئطمانغ طمرو ه2 مناءودعت ! قعدتصي 05 هلا 5عصععو, ؛طفع هدع مطتعا 15 203+

 ممرم1وغم ستخاط ةطقق ىطتعا هدعممسعمس ةاطع تصلي ةصل دصمدت ممعوصمسق دلتا ةطقق ىطتعا هرععمدتعم طع نتصلعمكدصلتصسع 05

 معمم هتردع اص زتعوتمر“ تم. (طمدذع تسعمستسم» هتعءعانعق, اطع 020 غ5 د متوطغ نسل عمدة ةصلتسع ه2 مطتعات 15 ءيطعسعلإ 00000

 هس طع مدع ذصحتماوطاو ه؟ طمدع مرتو ئوقعور طف ءاصع م عطتعاط 15 ءسعوعلتسوارب ةمعرستو طع 5ءلعصعع هآ

 [ضتعاغاو] يرمدصلتسع [اطع 8ك4ارع ؟؟هم4 هك ©ه0,] م عمدقم مطتعطب ةصق غ5 مءلوع6 كوطغارب طغعتعتمي هلآ دعم هآ
 1عوحصتصع ةععاتصعوانهأ,ت دق ه761142-1 ص ادع 2هم7» هآ- 007612 5 :تلمغ ؛طع لاتتتف-ءمصقات]او ةطماتعال طع 5

 طلق همصغعسموتعد ص طع 8ءاعسعع 0آ ان عدد أف هس 1؟عد] لععاكامدك و هما طع الزول ءعالع طعما ه عادا, ةطمتعا طع مقتك ,

 محو هدمعوعمرسع طف سطماع مما دم طلق اطصم»عاءعع هك طن 8ءعصعع : صمغ كاطع 1[1ة(هعتقصر ةطماتوط طلق ممعسماإل ع
 ردمتع مععمقكع غاطفص طهغف هك 1طص (نضكوهطق و صمغ غطع طرمءعوعطعر ةطماتعاط طع طغ طمتع ءاموتعسك ةطقس
 دا-كعدص هام 8زوك أ صمغ طع مصسمتتحسي 4ةطمدعا طلو طصم»]ع0لئنع ه5 ةرصنفحع طع ةنصءتم» 46 ةطقف 5

 مئطوسمتطت د ممغ طع طع عموكدجطعم ةطماتعأا طع طع غطمممتعاطلو# ةعوسفتستعال دكتغاط طع ةعصقف هذ ةنععرع

 سىمريلك ومو هدع هغ ةطعمم 15 ءةمدطاع ه2, ئءولتصع ؛طمذدو مدئطقر هم هاطامتصعال ةسيتفطتسع ظودص طع لعمأاطق ه5 (طعقو

 طتللعص ةدتئطقر طنغ طع مطم طقم ءدععا160 دع ةطمذع ئه ةةعصععو, ةمععلقا هبل مععتلتوع 16 اطغ ©0هءؤصي تاع طع

 طعس هل ةءعمد0]و:, طععوتتمو 15 17014 ةممعدتع ةطقت ةطغع 020 قجعمامب ذ5 مما طتقر ة0مد* هب ل8 دنعطخ محط 01 طع ةددمع 7ءاط هععاتتو ده

 لع معدن ةعمفعصعوعر ؟طتعاب ةاطمتعاط همز هب طتعدعال هك ةاطع دجتتع5د ه2 عممل ممم هوز مصر ؟؟هد10 طعم طع هصتصعا ءودصعر». قف م طتق طقحتسع

 ةهدطقأز 1160 طع 5602: لك*هلعيب طع 10عو 15 ةطقسل. 105 ذص*هلسدعع طاع 1ع عودا 501:0 آس طع ةوسصع انصع 1ع 1216 53206 5685و

 رمان]4 طع هب عنمدو طععقعاط ه2 ةطع طانلعو 02 عمم4 ءمصمموز مضر ةطل هد طاطسصقعتت, ةطقق طه دطقت 02 ةهانصل ةءه25ء 014 طع عاتتلكو هل

 دععتمتسع ةطع ممذذ م«مكتسل مطئاموع» ةصل ءاععمصت ةءطقاقت» هذ طتق ةيع. "لطف م00 4*2 ذك دتص0ع7560404 طعتنع طف "هدم

 ايد رع انارق وىاطتعاط هععس» 1م عع قمحكمب هس رتلل ةطعتنعب دم هدتطأر طع ةداععم ذص غطع ةعصفع 05 17ه1هو4. 1 هس ةداتقع4 انطق طاح

 لكط م 1نلعمصنتو ةؤهؤعس عمت رمطتعا 1 ةنح ةان"م11560 50 دعع ةطقأ 8-21هرمم41 طقق ء20هدتةعلي 15 1 طماتغ ؟0انص02:610

 1 11 وه11ر 3215 هك ةاكلل ذص هدعا ءاتإل»

 9 طع ةالتتمأود 15 غ0 ذاع عمطعع معدتتا هن طءو28 هع هع ءمقاععم _مععا]ةععر ؟طتعاطط 15 نقاهااو# ةطغع ]1ةتوعمأ, ةطغ هاطعتتو طع

 ءىرصتسع مائه عت عدوزجءارت ةممهاا ةمرج105 ةطغ رم عض عستت عم. "طع 8ؤمهع5 ةء1معانع4 2: ةزوصعأ متهوق ةنخع ععسعت:ةللزح هآ هن قام علم

 61131147١

 3 كلم هدعتعتسوا 15 ““ ةءولمعل همه عز 7معع” ذم هلاتكإمد 56 هص ةمعتعمم ءمقامتم 08 طع ةسوطو. قالظا ىف برعلا ةداع

 ةلزملل ةدام) قالطالا دذع مهيصاون اوزجد نا مهتارساهل-15.

 4+ طع هححغطمت» مجهاععد بقع ص غاطع هطمرع موقددعع هك طع ءطغام ستعمل ةعمتصع ءمل160 هواك

 ؟ فل لةتنع, : قسد ط 8دقدت, هن 21*هغدمدا أ هس هب 05ه1ءءانع [طعم] مكتوم, ه2 مععوت عنعممتتع 1عدحصتسع. 2ع 5ةق ةطع مانت 06 05

 هن وععأب ىطم رععع ةعمصخ طنسي 517:10 طع لو7لم كو هطم 8ع 180 5600140 اع ©ععاع ماطخ]هدمحط عند هصل ةعدصفاه أعل محمصبت 02 طغت 70215

 دمغم قدحهطتعي متعتسع ةطعتمع 0معمتسعد ىذكط طتق هرجص. 181 اذ, 5510 [ 47101 همم 2نحمآ, م. 36,] و طقحع طععص ه2 همتصتم» طق طلع

 مسمع ةطمات10 دمأ ادع ؟ببرملعسسسع0ل 56 معدصمتس ءاعصهللوب ذص طعا] هك هب ممستفطسومكر طانق ةاطقق ةطعر 501114 طععودسع 02 طع 18

 هع [81ءال- ةععر ىطتعا دطمت10 15ءا6 ةطاعهعا طعس ؟؟1طمانك ةطعتت" عمزصع 16 15 :هفل ةطهط هك شتم

 6 8عع لط٠س آكطحلاناعقصر, 20. 3.

 7 1011660 ال0. 5.

 5 ]زن مددللوت ةطمتعاج طع مقرب طقوم 228169660 وزن 50:0, هدم 211 1288م8 مغر طرت طع مزعل 02 طلق 5.
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 دعمععو ه؟ نصلعمكمصلتمصع مطعس ءمسرمدء0ر ةصل هك ءمصرمولمع مطغتمتعملاو ةصل ىعال-ةضصدصععال ةعجقعم عقاب

 طقف مدقدول مجمع ةصع ص مقفكوتسو ةطعتسي اهطواتمعل 6م ةععد زم ةعوسشتمع طنق طصمتسا1ولعع هك اطعصي هضم طقف طغعم

 مقا عدل ص مسكمتصع طنك فقع غم (طع هتك عل 15 عمدا, طرت د قجع4 معوماسمس غم ةعوسشع ه اسم ]ء0وع ه2 طع مودل هك

 6هلرك ةصل ةص ةملعمف لعفتمم غم طقحتع يعمامتسع0 ءاطع طتعمعاعو ه2 1115 دمعددعصععم [هص طتلصح طع طاععذلموعف ةععبر ]|[ وتتم طع

 عاملا طقحو ةعومتمعل ةمدصعتطتصو هك هلل هزاع ةلعصععوب ةاطقآا طقحتع طععص مجهعاىعل ذص [تقعمل] يودتعوت ةص [نطع ءيعمعمع

 ه؟] رمعسمتو, طقحتم ةفن0ن40 مجدعاطر ءمصقاتا ع4 ةصل مع-عمصقت] ع1 طنذ ةسغامة عقر اطععص ا!ذدع د حاتصتل ةصق ]مدع د دصقمتعتو !قتنع

 طتسصمعال ةلحدصععال ةننعنصعمت5 هس معجاتعل غم ةطمدع ه2 هنطعتفر طع سعلا ؟عموع0 ذم طع ةلعمعع هك زم عكتمصب ه اعدللعم

 ةتصمصع ؛ةطمؤوو ]كلل ص مطتام1]معرتر# ممممعم» أر هك يعض ةعصمعب دعتلاط .ءمصراعفع ءمصتصقصل ةهالعات 1ك 05 ه

 طقعطغ ععصتسكر ه؟ هس دعاتكع دصتملي نسنعاع غم معمععتلع طع داتئوطغعد: عامصععب ةصل ةلتعع م نصلعسئدصل غطع دصموأ ةععتعأ

 هلعصرم ممغ تان0ع هس طقتذا ذص عصمت ل1 دعمعل همه مممعقععل ص ةطع هت هك ممدع ةصل ممعالعمل مص مفل مصب للفعال

 ماتصعف ةصح ةلك110 ذص صمت لتصع ةعمفعصععو م طتق دثللب سعال ةعوسدتستع0 دتغا طع مصقصمعم هذ ءمسصرحمدلصع هس ةضفس عتسع (طع

 عموما ممءامتممسف هآ ه رعا] -ةمصصعل ةمعععاطر طقحع هلكعص طغععص ماتمت1عل صل ظعوسعمتار ةكللعس دصغم لت عدل 1 عقم.“

 ندد ةرحمدتمف مد ةلتغتسع ةاطتق ةءدذ قر هممص ةطف طماعر عطوب عمم0. 11 طقكع

 هاجد همرصرح]عنع همرزعم, هل ةعوعنم]ل ه2 طقم ةطغ طمواعب اطعهزلعم هاطغ» ةتوعصعمت15. ل

 20016102 50 ةطعوذعر 76 طقتتع غاع م طعون 0هدرصتصعست ه5 هج اةطع مقدر, ةطقت ]87

 طمع مسغتعمر ناع ١ ةاطهغ ه2 ىلع 7"( صل ©هذاح هاحاداص ه1- ظمأ, هنحل هلكم ةصماطعتت [[ 5/0/1

 راطتعا ذه تسكت ةدسقتءاوب لعقعوسع ذص غاطع طععتسستسع. 1[طم خطف ةحيقطماب ه2 ذك 22337: 1ع

 1 هس اتتقاتاو 50 33.

 لطم طعقذ همزدزت هن هدجتخ 015مووه], اقر ةعدص عع ام عده, ه2 ذاع اهنعدذ لمقع. 15 15 ةطع

 رماممزمءتتاز ه2 ةاطع طغتتو ه2 طع 1966 (0607:1 ه1- (000704 01 (0ة]لعتكاوب ؟؟طم اطقتتع الطللال

 لعد ذك 60 دصع. 16 زم ممتنأود تنال عطم عمعوتعما هدتعر هههادتستط ع هلل ةطع 70عاقر

 01 ععصت معدتس عمر هصل دصمصتت مممضعتسما طمذعو. 1غ 59111 و هطوعمعل ظعوسس غطع 10110

 عادعأا ةطقأن ذك 135 ءمرجأعل "هدد ه همردوب طتعام 5738 130 50 3 7617 هع]عانون عل عدتوتتع

 مدلل :- 1من هد لل. 1.5.

 ةيامو نيسمخ و ثملث ةنس نابعش ر هش نم ىيرشعلا و عبارلا نينثاا موي ةوح هتباثك نم عارفلا ناك

 ةمالعلا ىلع ةررقم ةحيحم ةخسن نم الفن مالسلاو ةاولصلا اهبحاص ىلع ةيوبذلا ةرج#لا نم فلالا دعب

 دمحا ريدقلا ىنغلا هالوم وفع ىلا ريقفلا دجعلا دي اهريزب تفرشت و اهتبتك ىلاعت هللا ةمحر ىدربراجلا

 نب
 ةيادهلاو قيفونلاب هل محو ميظعلا لضفلا وذ هنا هيف امب لمعلا و ميركلا هباثك يناعم مهف ةقزر و

 لامالا ةياغ هلضف و همركب ةغلبر لامعالا ملاصل هللا هقفو نطاق ملاص نب يداعلا دبع نب دمح“

 1 طم ”ةار» هاد” هقناك مون هآ- هتك زك ععمع»دلل]وت ءم11ع0 دعطععمدتعي طبق طع ةيجغطمت“ 1 غطتصلع نكعق اطغفع عصف ّذص هب دصتتعال ددماتع
 يامدممزنو ةوصقو. ملح 8هولدتست [هرتن4 طع ة1كهفطغ ه1-جمصممد] هانز ءءذر طفش ةطنق ةععسعع ءمانلل طقتتع همغطتسوع ص ءوصصصما تتتغط طع
 زمك من ءمومغل مدس ه2 نادم (لددعدسر طفعدتتكع 16 مهق دتسطصموص ذه اطع لهزت5 ه2 طع (ن0دصس[ 10, رنطمر 16 01110 طع جطقاتل 50 قالو 18 علك
 زعدم» دسك ه2 طع تعطغ ةعمقع ه2 طع 8دداع, قل- 8هزتمو/1 ءمزصعز0عد ص طنق هتستمم ذل روم عمعع 0 طع مءلعسععب طسغ طتصاعع طلق

 در عاتتت 2

 2 "طع © هدعّوس 15 ه5ؤز:1640 “طع ةتكتس عا 05 50>-ةللا هك

 3 م عموستس 2121 هغ5ءد طع مهدتلع هك 81طوركهتط ذكر جو» تمءالم»مع ةنرت1ع0 طع ظومإكب هه ذه طف (لمعقس ةس طعما هعتعفل

 هد طععها 11 هدنة.

 ٠ لأ . 811مل 4
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 للم. 2. لق ز5 ه عمم0 ءمزدو, 20 ءمصخوتسو هب هدف 0عتواطاع مه1ئم5 02 3 0
 1[1هد1607:. ]6 ذه طع م"همعاتاو ه5 الآدحامحكأ : خياط ققكسسملب اون سطمسطم 1 7738 هطا1عتط عا

 1هررغ :- 111ج ىلا 1.

 هللو فلا و نيعست و ثالث ماع نم مارحلا ةجحأ ىذ رهش سداس ثدبسلا مويرصع هربز غارف قفار
 « نيما نيمإ كلاذه ام ىلع ركشلا و كللذ ىلع دمعأ|

 للم. 3. "طلق 15 ه ؟عدنو» ممانوعأ ءمزجوب ه2 طع ظسأ طفل هل ةطع آككمقطقطقل 320 15 8

 كمددع دمع عمم ةعموتعع. 1 هس آصلعاطا علب ك5 ةانع 1هدنح هك 1ك, غ0 !ط1ةح؟امحكأ !010ءهتحتتته 4 510-

 اعممان, 02 ل ةد ردهم: :- 11 ستذءد لل. 11. 4

 ,ىنمم غرفو نيعمجأ هلا و دمع“ هيكل ىلع ةتاواص و ىنيملاعلا ير هلل دمحلا و ةلوسر قدص و هللا قدص

 ىلع ةيرجت ا ةئامعبس و:ىيعبس و عبرا ةنسل مظعملا ناضمر رادملا هللا ربش سماخ اثلثلا موي يف ةريرك 2 1 030 5 1 5 2 ه.رشرد : 9

 ه ىورسلا ثناكلا ديزياب ىلاعت هللا دابع فعضا ريقغلا دبعلا دي

 لو. 4. 1 دحاتقأ مم هدمتك غ0 201106, هاهو, هو 79 ظصع ©0237 (529 وعقدت 08 286ع) 05

 ةطع ةعوعستاط مدعم ه2 طع (0همنؤصر 2. ء., ظعواح ةطع ة5هههاط 7007-07 غ0 اةاطقخ ه5 هآ- ل26,

 رطتعاب 1 معععزكعل ةاطسصمدعاط ةطع ]كصلصعدو ه2 غاطع هحددعت» ه2 غاطع ]1386 دمعت 0260 مهقتتاتح

 ةعضرمت.  كئطع طقسا غسع ه2 ةطنق ظحدعسعتت 15 0101 هل عر عود اق 75 ١1 عد

 م. 11.4

 ةذابصع راع: ىف قيرغلا فقيعضلا ددعلا ىدي ىلع ةقيفوت نسحو ةللا نوعب عبسألا اذه ةيانك ثممت

 يدنقرمسلا و |!ليح- يورغلا ,خاسنلا جاره هدقل نمحا نب نمحم نب دمح] ةنارفغو ةير ةمحر [ ىلا 1 يجارلا

 « ةئامتس و ىنيعست و ثالث ةنسل هنكرب هللا رظع ناضمر سكرابملا هللا رهش ىم نيرشعلا و يداححلا ىف اذكسم

 ره. 5. 115 عروب ةقصع 010 مهطتتوء1مأ (599 زعوتو ه2 38ع) 15 ةطع م0معاثاإ# ه1

 درت ءىنععرسعل ةسعصل لن. مردتعن عموم. 16 15 عد دح هش هلعوتخ 320 8000 طق,

 ءىصخمتسم طق ؟ةلسقاجاع محم عتسهأ دم5ع5 هم عرجامسقأ مدقق. 1 "عودتعأ ةطقت 1 طقكع هدلأت

 اةهنعارت طقم ذطع نقع 042 16 :- 11 مغوص ىل. 1.

 نيعبس و ثملث ةنس نم ىعحضلا تقو ةدعقلا يذ لابقتسال اثلثلا موي هخسن نم غارفلا قفاو

 قئاقح نم فئشاكلا نم لوآلا رجلا وهو اهفقوم ىلع هللا 6 هحشنتلا ةمردمب مالسلا ةنيدمب ةيامكسو

 نب نسأ نب (سادجع سس هللا دبع لجو زع هير ةمحر ىلا ريقفلا ددعلا هيلكو نيوزج لصا مم ليزنكلا

 اناوص و انديس ىلع هللا ىلص و ىنيملسملا ةعامج نع و ةيدلاو نع و هنع هللا زواجت ىذيعلا ىنثملا

 لم. 6. "طلق ءممزت 525 مان7:ءطققع0 طوت ممعر ةماصع 72و15 ةعمر 10 ذاع كفتقتاع 50137

 ه2 ظعصعمل. 155 ةععر 212. 615 وعوسور 15 ؟ءور» "ءةمععاقططاعب هم ةطع طقسا ع 1

 نلعودخ ةخل طغعدكر طاتغ ةطغع ءمزتر# 15 206 ط7 ةهطوت 224325 88 3عءا1701ع 38 هأطعتو ]1 235

 طقم طع نفع ه5 لئطع ممهستقعتتمأ 15 ءمرسم]عاعر اذنك ةطماتعاط ةاطع طقط لك تغانط ع 15 206 01551-

 دمت191, 201028 012 770 ءمرد1ءو طقكع هتموت ءتأ19: اعف ةولعع» غ6 طخقاع 16 هم :-أآ معان

 رك 10



 م خ1 0

 دبعلا هقيمنت نم غرف هلا و دمحم“ ةيبن ىلع مالملا و ةولصلا و هلامكا ىلع دمعلا هلل و باذكلا لمك

 ىف ىفوصلا نامثع نسب حوتفلا ىبا نب دمحم هبر ةمحر ىلا رقتفملا ةبنذب رقملا فيعضلا بنذملا

 ' ةمانلا ةولصلا و نيملاعلا بر هلل دمحلا و ةثامتسو نيسمخ و عبس ةنس ةدعقلا ىذرهش سم ريخالا فصنلا

 * نيعمجا هتايلواو هباحكإ و هلا و دمح<“ ءايبنالا ليس ىلع

 1 طقحتع 6كم هدم ةطتصعع هاطع» ءمملعو ؟لقطماتت 0هنعمز هع ه كعانإت ةعععا] عطار ك0 عانر

 هم مسرحا عأو 115. ص كاتم, ءمدخدتستسع هد ةطع ممتنعتط ذاع 1 9/51“ هآ-11007116, هل

 سدت عادر هجمت ءات]7, 10د ةماحع معتتقما 01 11:1.

 لص ءيصعاسمتدح 1 دحتتقأ هتجو1هعتذع مدع ةطع لعاموج دوطتعاب طقف ةدلكعت مامعع ص طقس عتسع

 هاتك ةطلق دحصصطءا“. 16 38 ءاطتعلو ءةتقعل طوب ةطع 0ئ130هةصعقذ 05 طع 67م6 تكاتك

 رعطم ]اععرمأ دحع رقد“ دممدخأاتلس ةتفلصع ؟هذ' ةطع "07710026 010ر7  اطععمتنلتط ع ]ع5 8

 1 طقم طمعا م طقعجع ردع هب لعوب معصصمتتلكد ر اطانغ 111-طعداتذاط طقق 10ءعمم صغر ة100عط]و, 0

 علكع نزح, 10 ةاحع رجدتعععمكر 211 حوت اهاطواتتتسر 220 غ6 1عوككع [جلته. 1 طصتتقأر [ط61101عر كولو

 ذاطع صفا ععدعع هذ طع "ءولعد» 2 ةصو ةلعصق ه2 طبصضتعلسعمد طف طحقوت طقم ا غاطغعقع ماتع»

 1ةمدج طعوصصمتاعور ؟طتعا طقحع طععص متغذء ؟؟طتلع 1 هند مطعرروت لسع 1مهد: 37 06و16 10

 ايام زع. "طلو ؟مانصعر ه150, هصقدتمو ةمدمع اء -876 772863 1655 ةطقط 16

 "1ع لعق ءاعدعوب 11 طع ممهلع حرم دم ةطع هعدت, ةطع هلتغتسع ه4 طتعاطب 1 "ءومعار ]1 ل1 5ع

 نصهطاع 15 ةدلعع هصوب مدد زا. 1 ءمدقلع اك, طمد عع, 11 02606266 10 227 «0- م0103,

 رطمر ةطمدعا هغ قا ةطعوب منع تصفعو تن متصسأعل دكتغط ةطع مصاصسعتماعو ه2 هتفاعمللوب ءلتغسع

 5 ةعركر 326 طم نتتكع ءمتتق1 6م 16. 1 هنم عععمخاوب اصلعا أه 66 غطعتح 15 ةطع ةطاع

 هدقتمأ وطعم ةطغوت طقحتم عتجوم دمع ص ءلتكسع ةطنف ؟هاصصع. 160 الاهحامحأ اكفطتع هلحالام

 قمقسمم ه2 غطع 00ه116عع ه2 1"ه6 1؟؟للتمتسر هلفم, 1 ه1 حتفط نم معقد صوت ةطقطلععب 20
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 | ١ فهلا ةروس ِ- 2

 5 همم < ةدطودإ م2 هه ِ . 0 . .٠

 ا هزجلا 2لّصؤي ناك نمف [ ةبر ءاقل اوجري ناك نمق ] هللا تاملك رحب نم ةرطق هفكلو.ريثك ريخ فكلذ.نا
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 ع دارملا و  هئاقل ءوس فاخب ناك نمفا وا -ءاقللا انرصف دق و لوبق و ىضر اقل هاقلي نا و ةبر ءاقل نسح

 هب طلخب ل اصلاخ هير هجر الإ هب يغتبي ل نأ و ءامعب يئاري ١ نا ةداجعلاب كارشالا نع يمخلاب
 هلل لمعلا لمعا ينا ماسو هلإ و هيلع هللا ىلص يبخال لاق ريهز نب بدنج يف تلزن ليتر هك 4 . 9 ا 4 5 .٠ اي - . . 01 8

 ةينالعلا رجا و رسلار جا نارجا كلل لاق هذا ىور و - هيف كروش ام لبقي ا هللا نا لاقف ينرس هيلع علطا اذاف - 0 5 4 ٠
 رغصالا كرشلا ام واولاق رغصالا كلرشلا اوقتا ملس وهلا و هيلع هللا ىأ< هذعو هب ىدخقي نا دصق اذا كلذ و 5 74 - 3 4 1 اء 00 .٠

 ىلا ةنرق نم ارون هل تناك اهرخآ نم فنكلا ةروم أرق نم مّلسو هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع - ءايرلا لاق 1 ا 0 1 ١ تع ا ا دب سا 5

 دع رم نم ملس و ةلآو ةياع هللإ ىاص نقع و ءامسأ) لا ضرالا نم ارون 6مل كنزاك اهلك اهأرق نمو ئيرم لق ع هه 3 5 1 ا . 5 05 2 . .٠ .٠

 - ءأ 1 56م6 95 6 5 . : هوو - ل 6 عجب 1
 ةيلع نولصي ةئئلم روذلا كلذ وشح ةكم ىلا الالتي ارون عجم يف هل ناك مكلتم رشب انإ امنا لد هءجضم

 ةكئاص روذلا كلذ وشح رومعملا ثيبلا ىلا هعجضم نم ”الالتي ارون هل ناك ةكمب هعجشم ناك نا و موقي ىنح
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 * ملعإ هللا و ظقيتسي ىتح هيلع نولصي
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 00 0 دموع

 * نيعمجا هيحد و هلإو دمحم ةلوهر
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 توت

 0 300 هودع م هو ه2 فاق د -و هرم هم

 ثابت هئاَقل م تمياب ا دنا كلو | © اعذص نوف مقذأ ن نوجسحع* مهو اهدا ةويكلا 5 مهرعس

 هور م صوقع ه لا 5 3 هدمص هم ع ا 2 2167 عود هر مود ع يل هدو هد
 يذلا نأ 5 3 يلسرو 1 اردَدلا او اورفك - مذهج مهزازج كلذ © 5 زو ةمدقلا مو مهل ميقن الك مهلامعا

 س اصه5 هدد ممم سو صوم س 2 هءو هموم ضم 05 هممومررعص مه مر د هم”ا

 ب ا لق © مى ا ارح تى اهلع نوغجي 0 هيف 5 رداخ 60 الرد : سردرفلا حج مهل كمتاك تحاشلا اولهعو اونا

 0 ه هاما 7-2 م مس اممم م65 ا ل

 رشب 5 امنا 1 © كن ملذمب اننِج ول د تاك نيل كل لكف رحجلا دفْذل يب تملك اداد مرحدلا

 2 3 مس م 5 9
 © صو بيد 0 ةهيم هم امسوم سم م هروم2م سا” ةهمد 4 65 |هرررع | -تدم جا ١ هى ه2 كو

 © كك ,ر ةداجعب رشي و ع المع لمعجلف 5 ماعلا جري ناك نهدف ناو ريل مكهلا اغنإ يي ىدول م

 مم 2262 ماا كح 6 8.

 مهنا ي دعي ةكئلملا مه [ ءاهلوا يثيد نم ١ يدابع 1 عوسلا مهل ةعاطخسا الو مهعامها كفشكفما مهناك ءالؤهو

 هرىيمم عا 7 هيد مد م ءمرع ه ءههم بام س

 ةءارقو - اورق تل نإ ىظفا نوعسمم ب دا قود مهل اود ى م اذيلو كدا كنب روع يلح امك ءايلوا م ١ نونوكي م
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 وأ - ربخلا و ءادنبالا ىلع ءايلوإ مهرذخلب نأ مهجن 5 مهيفاكما يا ازرفك ب 1 لا سب اسس 0100 هللا قر يلع

 ناديزل | مئاقا كل وك لمعلا 0 ٌلعفلا ىمواس 5 3 ةزمهلا ىلع دمدعا اذإ لعافلا مسأ ىنآل لعافلا 5 لعغلا ىلع

 ماقي ام [ لْزْملا ] ةديج ةمكح# ةءارق ىهو اوبسح انلك هللا دنع مهعفخي ال و مهيفكي ال كلذ نا ىنعملا و

 انضر يلع عاد 0 لا رهنو لظبو عاض مهيعم لف ] * مل أ ادع مهر هدحاولا تهسعلا عرفا لردلل

 لاقف مهْحع هلأس اولا نبا نا ةهذع هللا يذر يلهم ا 0 لها يدداج< نعو - صان ةلماع هلوقك هذع هللا

 مظعلا ىف مهدنغ يه ةميقلا 'موب لامعاب سان ينأي يردُحلا ديعس لا نمار ءارررح لها مهتم

 اندنع مهل نركي الو مهب يردزنف [ ًانزو ةميقلا موي مهل ميد لك ] اًنيش نزت مل اهوثزو اذاف ةماهت لابجك

 ىيرقو - نيددحوملا نم تائيسلاو تاذنسحلا لهال عضوي امذأ نازهملا نال نازيم مهل ماقيال ليقو -رادقمو نزو

 ئاع عفرلا ليكم ين 7 نا هجولا ا وه لع يا ّى مع ل 1 ذل اعلاف نأ نالت ادن معي لف 5

 [ منهج ] * لدجلا ىلع رج وا  مذلا ىلع اًبصن نوكي نا زوجي و - لاوسلا نع باوج هذال ميك للم يذلا مه

 ديزمال ينعي اًدوع اهبح ينداع كلوقك ًاوح هناكم نم لاح لاقبلوحتلا [لوعلا ] «"مهنارج- ةلوقل ناب فطع

 يا يف اهندا) ىف ناسنالا نال فصولا ةياغ هذه و مهيناما و مهضارغال عمجا ىلا مهسفنا مهعزانت ىتح اهيلع

 ام معا [دادملا ] دولخلا ديكاتو لوحُلا يفن داري نا زوجبو  هذم عفرا ىلا فرطلا مماط وهف ناك مهعذ

 كيتك ول ل عملا و- ضرالا دادم نايل لاقي و طيلسلا نر جارسلا ب دمي امو ربعلا نع ااودلا مد 00

 و 3 5 هموم هد دور رعوم

 تاكملكعلا [ دفحت نا لبق رحبلا َدفَنَل ] سنجلا رحبلاب دارملاو اهل |دادم رعكلا ناو هدمكحو هللا ماع ثاماك

 هيض سا

 ددملاو الحر هلكم يا كا اوقكز رزييمت ادادمو - ةدفان ريغ تاملكلا و ضنا دقذا |د هادم رجلا لذمب / اذنِج ول نذل

 ميملار نكي |ندم جرعلا ارق (اذإدم هلثمب ] هذع هللا يب ىذر سابع نبا نع و - هب ع اموه و دادملا لّدم
22 

 بطخا 1 !اف ليق و  ءايلاب 1 عورقو - هب برككف بتاكل تست ! اه يهر ةدم عمج

 مهم بت ثةوم*# ا ا ا ا

 ينعي تازنف ايلا ماعلا نم مكيتوأ امو يرقي مث اريثك ارجخ يترا دق ةمكعلا تر 0 د مكانك ل
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 م
 ساس مورب ل © 2 3

 امو هررهظي ن 31 امكاطسا 5 060 ار ل يع غرف | يون لاق ار 1 َّئ هاي ذاع 1 م يعل ّناَق ين كنعلا

 مم 6 َصَدز دوام ماهاع# حج ميم ور 0 هم 2 27 50 - 5 -

 و افقح يبر دعو ناكو ىاكد ةلعج يبر دعو ءاح اذا يبر 7 ةمدحر اًده لاق © قت ل اوءاطتشإ

 6 رءجمم تقع مو مص تهت ءامس ا هم6 ومهرو6 ,. هوم هعموم مودم

 و اضرع رف دكموي مذهج اذضرع واو اعمح مهنعمجلا روصلا ىف لو 0 مهضعب انكرث و

 هر 5ع هدو اصاب 26 سمو < م هه سم مه

 اودخنب نخلي نإ اررغك يذلا بسحتا © 0 نرديطتسي 0 او و اى 2 ها 6 مدع كمذاك يذلا

 هدو ير ”س 5و م <

 نوذسح عاتصو ىنيئاقجاا دار ١ ةلععب [ و ينوذيعان 1 هكفبو م انىالاب ع رق مهنا امسرِيَح هل هللإ 2 ردنا امف

 3 مدر بوث مهو مم نسل نم 1 مكرلا و ًاقثوم يصح ارجاح [امدر 1 تاللاب و ا ءانجأا

 نايذبلا و باذملا قيلعفلا و رخصلا نم سامالا لعج و ءاملا غلب ىتح سامالا رفح ليق - عاقر قوخ

 اذا 0 جيئاذملا عّقو مث امهالعا ىلا 0 نيب ام دس ىتح مهغااو بطعلا امهنيب ديدعلا رز

 - اًدلص ًالبج راصو ضعبب هضعب قصتلا و طلتخاف ىمحَملا ديدعلا ىلع باذملا ساحخلا بمص راذلاك تراص
 5 ١ 55 5 + سا 67 5 1 ّ هم 8

 ماه و هلإو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نع و - يووس و - قرش قيزقاو سيرف ةلام قييادتملا نيب ام دعب ليق و

 ناندكصلا و - هيأ دق لاق ءارمح ةقيرط ر ءادوس ةقيرط رجحعملا ٍدربلاك لاق هتيأر فيك لاقف هب ةربخا الجر نا
 مدو

 نوكسو ةمضب ينيفْدصلاو - نيتمضب | ريفدصلا ققرقو - نالباقني يل نافداصتي امهنال نيلججعلا ابناج نيزواعب

 ىثوتا هريدقت و خوف بوصخم [ ًارظف ]و - رطقي هنال باذملا ساحلا رطقلاو - ٌةمضو لاعب نيفدصلا و

 هرر س6 -ِ : و 2 5 ءاه 0 6-2 0 ٠ ه هد 2
 ا اوعاطسإ امف 1 ينويج يأ درسا لاق تركو - هيلع يناثلا ةيالدأ لوألا تقودك ارطق هباع غرفا ارطق

 1 د هم 26 1-2 7 ف مس 5 - 0

 ةيف ربل ةليح ل يل هولعي نا [ ةورهظي نا.] دعأ ريغ ىلع نينكاس نيب قالمف ءاطلا ىف ءاقلإ: ماغداب أرق ٠  51 . 5ل 8 1 ١ -.  2هم وهو 0

 0 -ِ 3 كا 3 :
 نم ةمعن دسلا |ده يا دسلا ىلا ةراشا [ اذه ]  هتناخ* و هقبالصل بمقن ال و هسالمنا و هعافترال دوعص نم

 . 5 8 0 مج عييوم « <
 ييجما اند اذاف ى دعي يب دعو ءاج | اذا ] ةديوست نم نمو ىنيكمتلا ورادق الإ ادهوا - هدادع ىلع ةمحتوو هللا

 عافترا دعب نيت و ضرالاب وي اطوسيم اًكوكدم يا اكد دسلا لعج يتأب نا فراشو ةميقلا موي 0 5 0

 [اشَح ين كعو ناكوز ونعم ارا يا ملا [ اء[ رق وح ماخسلا طسونملا ٌكرالا لمجلا عذم و :تلدنا نقف 0 2

 نويرطضي يا [ ضعي يف جومي ] قاخلا ضعب [مهَضعِب] اذلعجو [ انكر ا نونرقلا :ىذ لوق ةياكج نخل

 هع مس

 نوجرخغ# ىن دح نوحومل مهنا و جوجامو يوجليل ىيمضلا نوكي نك اروع و - لكيرايح مهنج و مهسنأ نو طادخب و

 مر نولكأي مث هباود نولكأي و ةءام نوبرشيف رحجأا نوتأي يورو  نالبلا ىن نيمحدزم تنملا اعارإو .اًنَ

 ثعبي مث سدقملا تهب و ةذيدملا و ٌةكم اوتأي .نا نوردقي كلو سانلا نم ممنم نصدأ4 مل نمم هب اورغظ
 مه د 6

 [يركذ نع] ]اهودهاشو اهرأرف مهل اهاذزوب ا مده انضرع و ] نوثومجف مهناذا ين : لخ ديف مهئافقا يف اًهعز هللا

 1 2و
 و يمع <ب مص هوحت و اهرصبت و ةيناعم لمات و نارقلا نعوا - ميظعتكلابر ,كلاف اهيلار ظني ىأللا يتايلاجر

 تار 0 م52 02 مرظع ع

 هي ع اخ عمسلا عيطتسي لق مصالا نال غابا هذإ الا هذع 2 اوذاك و يذعب [ اعمس نوعيطنسي ال اوذاكو ]
 ع

 مزجلا

1 



 ا ١ فهكلا ةروس

 ( هراغ)

 مام هروم كب م هع وس هر هاو” همهم مهر | < مدعوس ضصيص اس ء

 © يبس عينا مث © اربخ يدل امب اًدطخحأ دقو * فدك  ارتس اهنود نم مه لعجن مل موق ىلع علطت اهدحو

 111 < همر همس 31 06م م هدوم سمير < هن صوم هدا مود سامم
 جوجاوبوا : نيرا 3 اولا © الون نووقفي نوفاك 0 اموق اًمهنود نم دجحو نيدسلا دب غاب اذا ىدح

 مم م د مهم مو ع هر 2 ه2 16 <

 يْنُكَم 3 لَو ع مهليبو انذيب 1 0 7 م كلك 1 لهف ضرألا ف نودسغم جوجام و

 1 م هدة هعمل هزيم هموم سراا6م هيد دوم هاشم ©
 0 10 اذا 0 ديدحأ رز ينوثا 0 امدر مهلجب و مكنجي لعجا ةوقب هين د د ير هدف

 مهل ارم انولخدأف ثيزلا ةئيهك ءاملا قوف يه اذا ءاملا ىلع سمشلا ثعاط املف نهدلاب يننوحسمي

 ليق و - مهل يضخيف سمشلا ىف هنوحرطي و كمسلا نوداطصي اولعجث رعجلا ىلا اوجرخ راهذلا عفترا املف

 عيمج ىنم رثكا سمشلا علطم دذع نورس م بايثلا سبلي ال نم دهاج“# ىنعو - سابللا ركسلا

 [ يدل امب ًافطحا اكقَو ] ةرمال اًميظعت هانفصر امك يا فاذك نينرقلا يذرما يا [ ٌفيذُك ] ضرالا لها

 لئم اًرتس اهنود م م مهل لعين م يقر ىلذل اًريثكت [اًرْبْخ ] كلملا بابسا وأ ثالالا و دوئجلا نم

 لك نم بايثلا و ,سنج لك نم. نانكألا و ةيذبالا و نوصحلا و لابجلا نم مكل اذلعج يذلا فشلا فكاذ

 كللذ لثم موق ىلع علطت ليقو - اهبرغم غلب امك يا فىاذ لثم سمشلا علطم غاب ليقو  فذم

 ىلع مهنم يقب نمل ةبيذعت يف ممكح لثم مهمكح و مولثم ةرفك مهنا ينعي مهيلع برغت يذلا ليبقلا

 - امهنيب ام نونرقلا وذ نس نالبج امه و نيابجلا نيب [ ن ٍيدسلا نيب ] مهتم نمأ نم نلإ ةناسحا و رفكلا

 حوتغم وهف دابعلا لمع نم ناك ام و مومضم وهف ىلاعت هلل قلخ نم ناك ام ليق و - متفلا و مضلاب كرف

 ثدح ردصم متغلاب دسسلا و هَقَلَ و ىلاغت هللا ةلعم امس وه يا لوعفم .ىذعمب لع مضلاب دّسلا نلا

 يذيب قآرف اًذه هلوق يف ةفاضالا ىلع جنا امك غولبم هب لومذمم هنا ىلع يب بصتناو - ساذلا هثدحب

 ناكملا|ذه و افورظ و ًءامسا لمعتست يقللا فورظلا نم هناا م عطقت دَعل ةلوق يف عفترا امك و فَنْدَيَو

 00 نوداكي 1[ نوفي لإ كرذلا مه[ موق اينو نم ] ٌقرششملا ىليامم كرُثلا ضرا عطقنم يف
 ةوئقبي لاو ممالك عماسلا قو يا كوشي ك عيرقو - مُكبلا مهفي امك اهوحف و ةراشا نم ةقشم و دبجب لا

 ًارقو - ندزومهص نرُك و فرصلا عنم ليلدب تعود امم 1 وا و جوج ] ٠ ةلوبج# ةجيرغ مهئغل نال

 مليدلا:و ليجلا نم جوجامو فبرثلا نم جوجاي ليقو - كثفاي دلو نم امهو جومام و جرحا هوز

 رلكا آلا رضخا نيش نوكرتي الف عيبرلا مايا نوجرخب اوناك ليقو - سانلا نولكأي اوناك ليف [ضرألا ىف نودسفم ]

 يف مآسو هلو هيلع هللا ىلص يبنلا نعو -١ديدش ىذا و التق مهنم نوقلي هك را جادلا تسبب هلو

 ٍنيفذص ىلع مه ليقو- حالسلا لمح دق مهلك ةجإ ما مركَذ فلا ىلا رظني ل ىحح مهنم دحا تومي ال مهنغص

 امهريظنو اذلاوما: نم هجرخن المج يل اًجاَرحَو - 1 ] ىرق درصفلا اوطرغم راضقوو - لوطلا اوطرغم لاوط

 ةرثك نم اًذيعم هيف ينلعج ام ا ا هيف ْيَنْكَماَم * مضلاو متفلاب 8 كيتو“ قاوتلا او خاوتي

 ملسو هناع هللا كتاولص ىن كس لاق أ امك هيلا ع ةحاح الو جارخ 1 ّن ميل نولذبت امم ريخ راسبلا و لاملا
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 هدد ا “- يس أ ع تي 2 - هم” 0202 2 7 ما 2-7

 ٌبدعَت نا ما .| نيرا اذ 3 رع امو اهدنع دجحوو ةّنمح ندع يف برغت اهدجو سمشلا برعم غلب 11 ا

 سمااوس ءمهو 2 سم م2 همرعر سم 0 م سم سعت

 ىرما نم ا © ور كن اباذع «بلعدف هلو ولا دري مل «روعت فوسف ملظ 0 ام لاق (©)] ا 0 نتن 7

 ةمصص مرمو+ يع .ه ريس ورب مل س

 سمشلا عا عام ما 57 ا © اجاس عبتا مث قارسي 3 0 نم ثان لوقنمو 8 د 26 07 كل 0

 فا ار ةدارا ى شالك بايسا م يا [ء 006 لك م ] نيقيرفلا هدحال مكيلَع ] ىف تاطعتااو ةعايشآو ل 2

 ناراف لا وا ةردق وا ملع ىنم دوصقملا لإ هب لصوتيام بيسلاو هيلا الصوم اقيرط يبس همم ين »دصاقمو

 َعيتاَف نيدسلا غرلب دارا و ايْبَس َعْبْنأَم قرشملا دارا كلذكو غلب ئتح هيلا هلضوي اًببس حبَتاف برغم ٌولب
 همم

 را ىثعمب ةيصاح 0 اهيف راص اذا ريبلا تثيمح نم [ ةئمح ] كيرق - [ عيناك ] ىرق و - ايبس

 لاقنا تاغ يخت سشمشلا ىأرف لمجت' لق مل ةلأو هيلع هللا 0 هللا لوشر فيد تنكرتذ يبا نعو

 نبا ةءارق يهو ةيماح نيع يف برغت اهناف لاق ملعا ةلوسر و هللا تلقف هذه برغت نبا يَزدتارذ ابا'ااي

 رقت ةيركم كده حتاتك اونا ناكر ةلمح سابع نزلا ارق"! نسال ازور "با رعبا ةقلطألا نقوم

 ندذمؤملا ريما أرقي امك لاق أرقت فيك ورمع ىب هللا دجعل ةيوعم لاقف ةّلمح ساجع ىبا لاقف يم اح ةيوعم

 يور و ةهرونلا ةدجأ كلاذك ىنيطو ءامص ّق لاف برغت سمشلا دعت فيك رابخالا بعك ىلا ةجو مث

 نيع ىنءاهب ام نذع سمشلا بيغم ئأرف «رعش» عْبُت لوق دشناف لجر مث ناكو ساجع نبا لوق قفاوف طأن يف

 زئاجف ةيماعاا و ةئمحلا نيب ينانتال و قوسا مح و نيط يذ ءام نيع يف يا * دمرح طأثو بماخ يذ

 مالهالا ىلا مهوعدي ىناو لكقلاب مهبذعي نا نيب هللا 5 ةريخت ةرفك اوناك + اعيمج نيغضولل ةعماج ىنجعلا نوكي نا

 فرشلا وه يذلا ميظعلا ماظلا ىلع ًءاقبلا الا باذن ةتوعد نم اما لاقف مهئلامتسا يف كاهتجالا و ةوعدلا راثخاف

 هردخ ليقو ::ىلشحلا ارح هلق ناميالا ايامي 8 55 00 5 0 كراش دي فو
 را ع

 و - ءازج نسا ةلعفلا ةلف ينا ؛نرتلا ار ٍل] ىرت و - ةداهشلا ةماك يه ىتللا ىذسعلا ةلعفلا ءازج

 ماعا عاري ارم ن نم ] ءاسك و ةاطعإ ى 1 خلا باذعلا وهو رودقلا ىر فك 5 خيطي ن ناك ةداكق ى

 اوك هلوقكر سي اذ هريدقت و هرم جارك ةوكرلا نم رسهتملا لهسلاب نكل و قاشلا بععصلاب هرمأنالا

 *« ع* ةلوقك سمشلا علطم ناكسغاد ىذعملا و رد صموهو مالا 2 علطم ع عرق و - ندتمضب ا عيرق و - 00

 عراك ةينبالا رتسلاو لا مه لدق [ مو كي ] تاسمارلا رجم ناقا اك ديري + 1 دذ تاسمارلا رج# ناك

 ىلا اوجرخ زاهذلا عفترا )ذاف اهولخد سدشلا تعلط اذان بارعا اهب و ةينبالا كولا مهظرا بنعك

 موي ةريصم ربذيب و كذيب ليقف ءالؤه نع ثلأسف ىيصلا تزراج ئنح كتجرخ مهضعب نعو - مهشياعم

 اًنيح هل اولاقف مهناسل فرعي بحاص يعم و ئرخالا سبلي و هنذا شرفي مهدحا ًاذاف مهتغلجف ةليل و

 مهو ثتقفا مث يلع يشغف ةلصلصلا ةئيبك اذعمس ذا كلذك نحن انيبف لاق سمشلا علطت فيكرظنن

 م هرع

 ١١ نهكلا الروم
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 ا فهلا ةروس

 4 مدرج

 ( هام )

 0 ” يام عوار 0 22 مولد ضاص صا موت ء ى 0

 تارت الا 0م 0 احا امه وبا أك 200 ناك و ةكيدملا ىف

 ”مءعسم 2< م ود ه رد 1 ه2 82ج

 يد رع تو نأ ارجص هيلع عطش م كام ليو تكذ 1 يبرم 5 را كلور نم ةمحر

 .٠ معاوما < 0 هرو هرم معومس

 عام عينا 0 ايبس د ِء يش لك نم هليتاو ضرألا ىف هَ انكم انا ١ ق اركذإ ص ٠ مكيلع اولتاس 1 م

 - ٌوسحتا همسا لوتقملا مالغلاو ميرصو مزصا نيمالغلا ئامسا لهق امهلثم انسؤم اذبا امهلدبا ليبقو - اًيبن نيعبس
 نمل ثتبجع هيف برتكم بهذ نم حول لبق و - ةضف و بهذ نم نوفدم لام ليقف زنعلا. ىف: كلها و

 حرفي فيك توملاب نمي نمل ثبجع و َبعُنَ فيك قزرلاب نمؤي ندا تببجعو نزحب فيك ردقلاب موي

 هلال اهيل نامطي فيك اهلهاب اهيلقتو ايندا| فرعي نمل تدععر لفغي فيك باسحلاب ع وب كيما

 نمل زنكلا لحن ةدانق نغ و - لام هنا ةقالطال رهاظلا و - ملع اهيف فص ليق و - هلل 521

 ةضغلا و 5 ىعينلا 557 ءدلاو لك !اعت هل و دارا اذل ثاحأ و ميلع ةميذغلا 55777 انيلع ا انلدق

 نيب ناك قداضلا دمتم نبرفعج نعو- امهيف هقحلا ظفحو امهيبا حالصب نادتعا [ احلاص اًمهوبأ

 جراوخلا ضعبل لاق هنإ هذع هللا ىضر واع 5 نيسحلا ن 0 دانا كيش هدف الح يذلا بال نيبو نيمالغلا

 انأبنإ دق لاقف هنم ريخ يدجو قو لاق امهيبا حالصب لاق نيمالغلا هللا ظفح مهنامهنا زم ماكاو

 م امهمحر ىذعم 5 هنا 5 08 بوصخمر صم را - هل لوعقم [ [ًةمحر ]) نومصخ موق مكنا هللا

 زدنكسالا وه ِنْدِرَعلا وذ + هللارماب ةماعف امذاو يثار و يداهتجا نع [ يما نع ] تيأر ام ٌتلعف ام

 - دورمف دعب ناكر رصف تخت و كورمذ نارفاك و نامهلسو نينرقلا وذ ناذمؤم اهكاص ليق - ايندا) كلم ىذلا

 روخلا هل رخس و ةبيعلا ةسجلا و ةمكعلاو ملعلا ةاطعإ و ضرللا هللا هام اعلام !دبع ناك ليقف هيف فلقخا و
9 2 57 ُ 2 71 

 - ةكئلملا نم اكام لِدق و - نا - ةثارو نم ةملظلا هط ا هساصأ نم روذلا هيدهي ىرس |ذاف ةملظلاو

 دال ادع كا مثيفإ امم رَمَغ ل لاقف نينرقلا اذ ا لوقي الجر عمس هنا هذع هللا يضر رمع ف

 ةءل 7 بابسأل| هل فس يا يسلإ هل ارخس وزع هللا يضر يلع نع 50 0000 ريم ىنح ءاددنالا

 كللمب سجل لاقف ي دن ما كاما ىينرقلا وذ مم اوعلا د هلأس واد ةيحاف هللا ةبعب لاقف هذع نا - روذلا

هذرق ىلع بردض داكلاع |دبع ناك نكلو يبن الو
ع بريف هللا هثعب مث كا هللا ةعاط يف ىنميإلا 

 ادق هذرق ىل

 ِظ ل ا - 5 5 3 هز َ 1

 - ىئلاعت هللا هيبحدت ه«نولبقيف ديحونلا ىلا مهوعدي ناك ليق  هلثم م و دم اذ نفقا هللا هذعدو ثتامف

 ا 3 5
 - اهبرغ واهفرش اهيبذناج يي دعب يددإ يي فاط هنال ىينرقلا اذ ىوس 7-1 هل ؛ هيلع هللا ىاص يبنلا 58

 مورلا هكدا رهو نعو -: ساذلا نع ناذرق هنقو 2 3 ليقو - ناتريغض يا َنانرَو هل ناك ليدقو

 كليقازبد نادك عادل لقاك لدقاوا + ناحل هسار :ادهفص, يسن هقعاو اذا تلزتللاول مولا طراز 2 ل افر

ي هنال اشيك عاجشإ | ىمسي امك هتعاجشل ىاذب بقلي نا زوجت و - نيئرقلا ةدشي ام هسأر ىاع ناك
 و - هنارقا د

 ا لهجوبا هلأس ليق و  نادخمللا ةهج ىلع هولأس كوهجلا مه نولئاسلاو - ةريغ دلو اهل سدل زوجع لل



 ( م10)

 كم هم < ممرعسسمد سو | < ومع ور

 ثذراف رخل يف نولمعي نيكممل تنك ٌةئيغسلا مآ © اًرجص ه هيلع عطْنسَت م ملام ليواكب كقيناس فني 59
 سه دل

 2 0 هم هرب صامل ست لى رار سيرو رب رمي هلم ص ادهش

 اًمهقدري نا انيشَعت ىينمؤم ةوبا ناكف ملغلا ا © بص ة ةذيفس سألك دَخاي ىلص مار 10 اهبيعا 1

 همم ةمصاو م سمرع ء 227 مادو همم ممول مرعم هدي ها مومو

 ندميني نيملغل ناكر ا كجلا ا و © 59 برقا وك هذه اريخ امهير امهلددي نا 62 ارفكو ان انايغط

 ةموعم ريغ داصلاب بسشكنمو ٌصاقنم - ةمرلا ارذ لاق الوط تعقشنا اذا نسلا تصاقنا نم صاَقْنُي ناو - ضقذلا

 - هافبو هضقن ليقو - هب هدمع دومعب هماقا ليق و - ىوتساو ماقف هديب هحمسم ليق و هديب هماقا ليق [ ةماقأف]

 امهتزل دقو معظملا ىلا راقتفاو رارطضا لاح لال تناك - عارذ .ةثاص ءامشلا ىف رادجلا ٌلوط ناك لق و

 نم أر امل ىسرم كلمتي مل رادجلا ماقا املف اًيهاوص |دجن ملف ةادسملا وهو ملا بسك رخآ ىلا ةجاعلا

 سشعنتنذ ىتحالعج كلمع ىلع تبلطو [ ارجا هيلع َتْدَحُلا تدع ول َلاَك ] نا ةجاح) ساعم و نامرعلا

 عيت ىم عبتام هنم َلعتنا ذختا و عبت يفامك لصا دمت ينداتلا و - َتْدِحْنا يرق و - ةرورضلا هب .عفدتصن و

 هنداعيم لواح دذع امهنيب قآرفز و صتدق فيلق انام ىلا ةراشا [ اًده ] كثملق ناق - ءيش يف ذخالا نم سيلو

 00 زاشاف يزبعطت الف اهدعب يش نم ككلام نا دع سوم لاق.امض ىلع

 لاوشللا ىلا .ةراشا»'نوكي نا زوجي و. حالا ريغ ىلا ةراشإ: اذه :نوكي الف كوخا ذه لوقت امك ةذعزبإخلا و

 كيفان ةليع يبا نبا هب أرق دق و كنهبو ينيب قارف اذه لصالا و قارغاا ببمضارتعالا اذه يا ثملاثلا

 ىنمز مهنم ٌةضمخ ةوخا ةرشعل تناك: ليق [ قيس « هب لوعفملا ىلا فاضي امك فرظلا ىلا ردصملا

 مفاد - مهغلخ ليقو - جاوب" مهئأزاو 2 و ىلاعت هلوقك مهمام] ['مهءارو ] رجلا ىف نولمحي ٌةسمخو

 [ هبي نأ ورا :فرشياوا هايف كيرا هوو ظتبلا هب هللا ملعافا هربخ مهدذع ناك ام و هيلع مهعوجر يف

 ةلزذمب ناكف : ىنيكاسملل اهنوك عم نكل و ةدحو بمبسلا وه سيل بصغلا فوخ نال و ةيانعلا مدق امذاو

 هوبأ نك و يردحجا أرق و - ةَحلاَص ةئْيفَس لك هللا عفاف يبا ةءارق يف ليق و - يتم ين ُدِيز كلوق

 نيدلاولا يشغي' نا انفخت [ ًارفكو اًنايغط امهر 5 انيشَحُ ] ناقل“ يمص“ ءيغ ناك نأ :نولع ناقمؤم

 هنايغط 538 نرقب وأ - الب و رش امهب امهب قعلبو ةعينص دوس و هةوقعب امهقمعخل ارفك و امهيلع اناهغط نيفمؤملا

 ايغطي و هيجسب |دتريف هلالضن امهلضيو هئادب امهيدعي وا - رفاك غاط و نانمؤم دحاو تيب ين عمتجف فك 5

 هزصاو هزار من "ىلع «ةيلطاإو هلاك هقلكا) [يتامق هللا نال ةنكلذ بسوي تخ امناو ناميالا دعب ارف

 نم ةهارك ة# ةركف ىذعملاو كر فا وبا ةءارق نيف : 5 ف اهفرع ةدسفمل ةمارذخاك هلئقب هايا

 ىذعمب ىلاعت هللا لوقل دي اًديشكت هلوق نوكي ن ازوجتو ا ةردغف ر مالا ةدبقاع عومي فاح ةلوقك افهركف

 - ٌفطعلاو ةمحرلا محن و - بونذلا نص داقثلا و ةراهطلا ٌةوكزلا و - ديدشتلاب اَمهلدْبِي رق و - كلل به 3 934 0 ١ معد ل 2-0
 - 4 07 5 - ٠ -.- ف .

 تدلو ليقو - مالا نم ةمإ هيدي ىاع هللا ىده ايبن تدلوف يبل اهجوزت ةيراج امهل تنل هنا يورو

 ريخأتلا هب ةيذلا تلق - هيلع مدق ملف بسبسلا نع رخأتي نا هقح ناكف اهيلع بصصغلا فوخ نع ببسم



 ١١ فهكلا ةروس

 هزجلا

 كو 3

 ادب

 اج حو
 اًهَدعَب ءىهش نع كلنلأس نا دقو يق ل نأ ىلا فن نفأ ملأَلاَد © اره اعيد تنج دع سم وص مه سو <

 نآ انما و برق 3 اذا ى فت نيد © ارذع قَد 5 001
 9. مك 02 همك دع مص دار قب

 ينيب قار اًده لق ه١ ارجأ هيلع تدلل تشو لاق 2 نأ كيري ارادج اهيف ادجوف اهوفم دضي

 .٠  5 . 02 . 4أ 0-0 هو - اي .٠ 5 .٠ 00

 لها: قارغا نم نوعها ةدحاو سفن لئتق ىال نمل نم لقا ركذلا ليق و - ركذملا وه و نيكمضب السفيذة 

  4 - 3 3 1 26 > 32-بههيوووسح

 د هكرادت ىلا ليبس ال اذه و دسلاب هكرادت نكمي اقرخ ناك كلذ نال لرالا نمركذا اغيش: تتح داذعم ليقو

 دذع رجصلا ةّلقب مصولا و ةيصولا ضفر ىلع باتعلاب ةعفاكملا ةدايز تلق  كَأ ةدابز ىنعمام كملق نان
 و د مان 2. 7 1 سا سد -

 ئنعباتت الف كلقبع“ تبلط نا و ينبراقت الف ! يذبحضت الف ] ةلئسملاوا ةركلا هذه دعب [ اهدعب)]# ةيناثلا ةركلا
 م« تاه ت2 5252

 كيليابييببطتب اليا قديح هيد قفزت زايد بحلم ب 4 الف ىنبجصت اف نرق و - كلذ. ىلع

 نوكسب قوندل و- نوذلا فيفخمب ىندل ىوعرق و - ترذعا دق [ ار دل نم ] كلبحاص ى يذلعجت الو

 ىكل - + ب 4

 ئسوم نىخا هللا محر ملص و هلأ و ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نع و - 5 00 ك مهلوقك 0 لادلإ

 ٌبجعا رصنبأل .ةبحاص عم فبل ول ىسوم يخا ىلع و انيلع هللا ةمحر لاقو كلذ لاقن ىيحتسا
 م اعمع د م

 [ امهوفيصي نا. ] ءامسلا نم هللا ضرا دعنا يهو ةلبألا لفق:و. - ةيكاطنا يه [ رك لها ] بيجاعالا

 هراز ةريظن و ضرغلا نع مهسلا فاض نم هيلا لام ةققيقح و افيض غل ناك اذا هفاض لاقي اًمَنوَدِمْشَي كرقو

 امال ةيرف ّلهإ اوناك ملسو هلأ و هيلع هللا نيل ىبنلا نعو - هفيض هلعجو ةلزنا هفيضو ةفاضا و رازوزألا نم

 تريعتما [ ٌصّقْنُي نأ كيري ] هقح ليبسلا نبال فري 3 امن كيش ةفايظن الواو ةلئازب نور كلوز ليقف

 » ايتاماه عب تقلق همهم ين « رعش *« يعارلا لاقت فكلذل مزعلا و مهلا ريعتسا امك ةفراشملا و ةانادملل ةدارالا

 ه نامح لاقو « ليقع ى نب امد نع لدعير# ارب يباردص رسولا ديري هرغش «لاقر ءالوصن ندا اذا لسوؤغلاب قلق

 بناطو افطي نأ .يارسلا مزع لوقي نم تعمسو * نامحالاب مهي نام ١ م لمع ى رلمش تن ارهاق هعيش

 ريع ةيعاوطلا وازعلا ريالا ةزمتلاو توكسلا 5 دبل ٌقطنلاو لوقلا ناك اذا و افطي نا

 ينس هع * لوقت * قعلا ىنطبلل عاسنالا تلاق اذا« علاق ةدارالا لاب امف لقعي الاماو نامجأل ةراحتسم ىلاذ

 وهو اقواص ينظ كلي ناف «ع«مسمحت و ةربعب يلا اشر *ع هادوعلا قطني ىنحوهللا قطذي ل «عم ينط ةاوذلل

 » ةنافغا ةنافجا ىلع ىباي هعه مهضعبلو - قلبالازعو درام دمت - بسَمَعْلا قيوم نما 0 *« يقداص

 اعين اًنلاق « اروهظ نئلهت ملو نوطبلا سمو ع«اهصمقل يدثلا و فداورلا ثبا»ع«ادرمت مومهلا داقنا اذا مه ع

 ناكاض نال رضغلل ريمضلا لعجي ناك ملعي ل نمم ىلاعت هللا ملل نونرحعلا ضعب نإ ينغلب دقل و نْيَعُئاَط

 عا هدنع وهام: ىلا ةدريل لصمتف ٌةلرَذم هاذدا ةقبط مالكلا ىلعا دارا: مهفلا مقسو لهجلا غنا نمزديف

 ضاضقنا نم هطوقس عرما اذا ضقناو  زاجعالا ىف لخدا ناك زاجعلا نم دعبا ناك ام نا هدنع و صفا و
 نم ضقني نا عرق و - ةرمعلا نم رمحات ضقنلا نم لعفإ ليكو  هكضضف عراطم لعفي وهو رثئاطلا - . 3 5 7 و ا ع س سم ه<



0 

 ينث' م م مو
 ًاهتقرخا 0 5 5 < ةكيفسلا 5 ابكر اذ ع ا © اركذ هلم ل د نا :ي مص صصا

.5 

 دعب 6

 همر سنمودوص ب م مم
 تيسن امب ْينْذْخَأوت 3 ل ّآ لاق 85 اًربص يعم عيطتست نلفت لك ملأ ّلاَث © اره اي كتّيِح < دق اهلها ؛ قرغتل ا م انصب

 2 4 5 0311111 مه هرب س ىء
 ادا ىدح ف اقاطناو 0 7-5 الو

- 

 سن ريب ةيكز ا ا لاَق هلتقف ماع آي

 و هتيوعصو رمألا ةدشب هذم ًاملع هللا ةيشمب اقآعمرجصلاب هدعوف رمالا ةقيقح نعرضخلا حاصفا دعب ارجص هعم
 ةرمأ يذلا موصعملا ي  ,دذلا نإ ةملع عم اذه قاطي ال 58 ث ناسغلا ةدهاشم دنع ملصملا دخأت يتلا ةيمعل

 امل نبال هناو نيدلا ف 0 هيف ام ا نا نم يرب هذم ملعلا هسابتقا و ةعابقارو جيلا ةامل هللا

 طرش ندف يذعي ةليقتلا نوذلا» ي يذلكست اك جرد دنيا ىل اذا فدكف لهمج ن 0 نطاب ن 75 ةرهاظ يمستسي

 ع د عر كيلع ب ىفخ هنا آلا مبحم هنا تملع دقو اًئيش دع تيأر اذا كنا ىل فعابتا

 بارا نم اًدهو فيلع افلا انا | نك ىتح هيف ينعجارت الو لاوسلاب ينّحتافُت ال نا كسفن يف تركناو
 امه اهلها لاق ابكر اًملف ةذيغسلا نابلطي رعجلا لحاس ىلع (اًكلْطَناَم ] ه عباتلا عم عوبتملا و ملاعلا عم مّلعتملا
 اههرلمحت رضغلا اوفرع لهقو - ءايبنالا ةوجو ىرا ةفيفسلا بمحاص لاقف جورخلاب امهررمآ و صوصللا نم
 لعجف ءاماا يلي امد اهحاولا نم نيحول علق ناب ةنيفسلا قرخف سأغلا رضخلا ذخا ١و تا ير

 ايلاو ٌقرغ نم اهله "| قرع و2 ين هيلا قرا كرقو [اهلها قرت اهنْدَرَحا ] لوقيو هبايثب قرخأ| نسي سوم
 [كبسن 05 ءارما انا ءايهد ٌةيهاد « ع» لاقرظع اذ ارمالار ما ىم اميظع اًئيش تيتا [ارشاا اعيش تدِح] عوفرم

 جرخا ١ - يسانلا ىلع ةذخاؤم الو هي يمن هنا كارا ينايسفبوا ب ةككسكو ءيشب وا  هتيسن يدلاب

 ضيراعم ىم وه ب ْه ةردع طبل ي ىمسن دق ةنإ ةمهوي نايسخلاب ةذخا ملا نع يوذلا ضرعم 5 مالعلا

 نايسخلاب كارا راك قس م ىناو - ىتنخا هذه ميهاربا لوقك ضرغلا ىلا نفعل عم بذكلا اهب ىقتي ى ىذللا مالكلا

 ينشفُت الو يا اليا م اذا هقهر لاقي-ةره لوا كلتيصو نم تكرت امب ينذخاؤتالا يا ٌكلرذلا

  ةشقانملا كرت و ءاضغالاب يلع اهرسي و كنتعباتم يلعرسعتالو يذعياليا هعابتاوهر ىرمأ نسق

 ريدج نب ديعس نعو.بطئاحلا هسأرب برض ليقو .- هقنع . ةلذق ناكر لينا خملتجتا] نيكس ارك كسلا
 08 اقل اذ حل ءافردغب اهقر 3 ةديفسلا ُظ ابكر اذا ى 00 ليق م | " تاق نأ افاد نويكسلاب و ةعيضإ 0 38

 لاق ءازجلاو هيلع 75 طعم طرشلا ةلمجح نم هلت ناحل طرشلل ءازج ًاهقرخ 1 اة يطب - ىاقلاب هلق
 ٌلنقلا بهقعذ دوو بوكرلإ بقعتي مل ةذيغسلا قرخ قالو حلل تلو هك امهذيف كيفيوشت ملف 027 0 - ا

 ثينذا دق اهري مل هن'' هدنع ةرهاط اهنال ام بونذلا نم ةرهاطلا يهو دك و ةيكاز عرق و - مالغلا ءاقل

 سابع نبا نع و  اهذم صخقيف اسفن لدقت مل ىنعي نبع ثنخعلا غلبت مل ةريغص اهنال نك
 2 ' 2> 2 1 2 5 1 - ّ ١

 نع ملس و هلإو هيلع هللا نئاص هللا لوسر لى لو و هادف زاج فيك هيلا بنكك يرورعلا ةدجن 0 -

 ورق و 3 [ اركن ] ندقت نإ ككف يئيمومس ملاع ةماع امم نادلولا لاح نم ل هلع ل هيلإ بيذكف نادلولا لت عد 4 " و

 ا

 | ١ فهلا ةروس

 | ىلإ

 كرا



 | 8 فهكلا ةروس

 ٠5 .ءزجلا

 (معن)
 م كدا ف *ي رص 720011 هادا هس 7 راه اس نتج صدع وم مى ل هز وم

 ىلع !كئراف ” غبت انك ام كلذ لاَ © اًبَجَع رجا ىف هلي دَكناَو ” ةركذا نأ نطيشلا الإ هيذسلا

 ديا مه ه ماوهم < < 5 هين « 6 عادا 2 0

 زم 7 1 © املع انوا نم ةهذماع و بدع نم ةمحر ةذجتا اندابع 5 د | 60 [فلدَقأ امهر ثا

 | م < 100 يب نم 6 س

 ىاع رجصت 5 جه.ارجص يعم م عيطتست ى نأ كن ٌلاَق © انشر تدلع امم ىملعت نا 7 كبت لج

 © < © ٠ه

 ىَناَحسُت الف ينئعملا ناك لاق © ارم كَل يصمد الو ارباص هللا ماك نإ يدبنس نت دين عب ان تاع

 دفع هلاثمإ ةدهاشمب يرض هنا كللذ ىلا. مضناو نايسنلا هارتعا ىتح بهذم ّلك هركغب بسهذف ةسراسوب

 ئنربخا ىنعمب [ َتْيَدَرا] « مامتهلا لق ىلع فلا ناعاف هتاوخاب سنأتساو بئاجعلا ىم مالسلا هيلع ىسوم

 هل قاعتماال ترحل تيس ينافو انيوا نا !و تريذرا: نم :دخاو لكن اف مالكلا اذه ماهتلا هجو ام تلق ناك

 نشهمف ةياغلا كللت ىلا ةنايسن نم هارتعا اصو هنم ئأر ام عشوي ركذ توعأ| ىسوم اهملط امل.تاق

 كرعا تي ين يصل ل اًنيوأ ذا ٍيناهد ام تيءارا:نلاقإ ةناك, كللذإبسبش, نع لهوا لاسي قفط

 يناسفا امو يا هينسنأ ىنءاهلا نم لدب [ةركذأ 5 تيز'ارهن نود يللا ةرحضلا يهليقو دعللذر ف نوكف

 ةلب ذختاو ينعي ار كفيينختا ىلوعغم يناث [ابجعرز و - هوك ناهللا دبع ةءارق يف و - ناطيشلا آلا هركذ

 هنايسنو ةبيجعلا كلت ةيئرر يف ةلاح ىمابهعت همالك ر خا يف اًبَجَع لاقوا ب برسلا ةيبش هنوكوهو ادجع اليبم

 فرطعملا و فوطعملا نيب ضارقعا رك نأ ىطييشلا 1 هينسنأ ام و هلوقو ىيتزجعملا ىم أر امم وا اهل

 فىلذ يا اليس هذاخلا ىلا ةراشا [كقلُذ ] ٠ كاذب سيل و ىموم بيجعتل ةياكح ابجَحنإ ليق و هيلع

 نمسح اهتابثاو لصولا ىف ءايريغب [ ْغْبَف ] عرق  رضخلا ءاقل نم ةبلطاب رفظاا ةراما هنال بلطن دك ىدلا

 امدجاردا يف اعجرف [ اًدتراَت |فدصملا طغل اعابتا ءايلا حرط هيف رثكالاف فقولا اما و - ررمع يبا ةءارق يهو

 يحولا يه[ ًاندذع نم ةيحتؤب] نيصققم ادتراف وأ - اءابتا امهراذا ناعبتي يا اصصق ناصقي [ليعصقا)

 نوكسو ةمضب و - نيتحتغب ئيرق [ اشر ] « بوهغلا نع رادخالا وهو ملعلا رم اخب صتخب امم [ اَندَل نم ] ةوبخلاو
 ليق امك هنا هدهع يف رخآ نم ملعقلا ىلا هتجاح تلو اّمإ تلق ناف - ايند يف هب ٌكشرا دشر اذ املع ىا

 يف هيلا عوجرملا مهمامصا و هنامز لها ملعا نوكي نا بسجب يبنلا نآل نارمع ىب ىسوم ال اشيم نب ىسوم

 نعو  هذود نمم هذخأي نا هذم ضغي امناو هلثم يبن نم ملعلا ذخا ين يبذلاب ةضاضغ ل تلق - نيدلا باويا

 ىسوم نإ و ىسوم بمحاصب نينيارفحلا نإ معزي بعك ةأرما نبا افون نا سابع نبال لاق هنا اريبح نب ديعس

 ميقتسي الو مصي الامم اهناك ديكاتلا هجو ىلع ةعمربصلا ةعاطتسا ىفن « هللا ودع بذك لاقن اشيم نب: شوموه

 زئمشي نإ كادقبإل اًيبنواك اذا فيكف ملاصلا لجرلا و ريكانم اهرهاظ يف يه اروما ىلوقي هناب كلذ لَتَعو

 ىزعمب هب طخترل نال را  تربخ هب طحب مل يازبيمت[اَرجَح]وراكنلا ىف دخأيو كلذ ىأر اذا عزجمو ضعقميو
 لربات يدين يلا اًرباَص ىلع تفطع بصنلا لحم يف [ يصْعَأ 1و ] * ردصملا بصن هبصخف ةربخت 5

 د 5 لا

 عيطتسي نا ةدايدزا و ماعلا ىلع صرع مالسلا ةياع ىسوم اجر - يندجت# ىلع افطع لع“ ال يف را صاعر غو
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 ام تس عمو < 2 - يسدعموط هم بصوص دصص تي“ 2 ةمض هم

 مدن لاق ارواج امله © ايرس رجا ١ ف ةليبس نخناف امهتوح اين امهنيب عمم اغلب املك © اًبقح يضم وأ
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 26ه مرد

 ا و توحلا ت ثيسن ينا ةرجصلا ىلا اني ذا كثيدرأ لاق هابصن اذه انرعس ن نم اذيقل نعل اذءادغ انتا

 عمجم دنع يا دبع فنم ملعا لب هيلا ىحواف هللا ىلا ملعلا نري مل نيح هيلع هللا بيتعف انا لاق

 نينرقلا ىذ ةمدقم ىلع ناك و مالسلا هيلع ىسوم لبق نوديرفا مايا يف رضخلا ناك و رضخلا وهو نيرحجلا

 ينركذي يذلا لاق كيلا بمحا كدابع يل هبر لأع ىسوم نا ليق و - ىسوم مايا ىلا يقب و ربكالا

 لاق ملعا ىدابع ياف لاق ىوهلا عبتيالو قعلاب يضقي يذلا لاق ىضقا كدابع يلف لاق يناسني الو

 نا لاقف ىدر نع هدرت وا ىده ىلع هلدت ةملك بيصي نا ىسع هملع ىلا سانلا: ملع ىغتجي يذلا

 لحاسلا ىلع لاق هبلطا نيا لاقرضخلا ىنم ملعا لاق هيلع ىثللداف ينسي هلعاوه نم كدابع يف ناك

 ١ذا هانغل لاقف كلاذه وهف هتدقف كثي“ ” لتكم يف ا 55 لاق هب يلا فيك براي لاو ةرئصلا دذع

 ءادغلا كثمدو ءاج اهماف يا ًض عقو و توحل] 0 ىو كقرف د نايشمب ايهذذ قذر خلاق 'توحأ| ل

 ىسوم ةيلع ملسف هبوثب َّى يسم ا ةىدصلا اي ايتاف رحجلا ىف د ةعوذوب هاكف ةربخاف ثوعلا ىمعهوم بناط

 ىلع كنا و ثنا ةملعت ال هللا هيئملع ملع ىلع اذإ ىسوم اي لاقف هسفن هفرعف مالسلا انضراب ىنا و لاقف

 زيقحلا :لاقف داما ازقذم اهفرحتا نيام عقوع رو غتمع دات وهنيحملا)ايكر) .اهلفإيان) متلعإ كاادللا ىلكيتم وع

 اننمنر ناو (:امهتوسس ايسكو ركجلا بوس ووغضتالا انهي نفا الر را دعس لهللا» لع قرم معمم سلع سما
20 07 

 ينو هم دقي نأ عشوي ىست ليك 0 ةبلطلاب رعظلا ىلع ةراصا لعج امم هلم نوكي امو كرما دقعت

 ىن ريخلا و تودعلا لمج عشوي نا ليق و - ةحولمم ةكمس توعلا ناك ليق و - ءيشب هيف ةرمأي نا ىسوم

 نع لى ةحورتوا ءاملا :ىوب ةكمسلا .باضا“اهلف يشوتفاماذاو ةويعلا منعت ندع ىيطاش قاع ةليل الرنف قاتل

 عقو و شاعف توحلا ىلع ءاملا مضتنا+ نيعلا كمللت نم عشوي أضوت لب و  اهفم الكا امهنا يور و  تشاع
 58 همم

 برسلا لدم ف ةذم لصح و قاطلا لثم ةدلع راصف ثوعل| ىلع ءاملا ةيرج هللا كك ايره ءاملا ىف

 5 8 مد 00 5

 هنم ناك امو توحلا رما دقفت ىسوم نايسنل ةرخصلا وه و دعوملا [ ازراج املف ] ريضخأل وا ىسومل ةزجعم

 ١ ع . 2 3

 ةرهصلا ةزواج“ دعب ارام ليقاو  رحدلا ىف هعوذو و هتويح نم أر امه ىسومل ركذي نا عشوي ناش و

 بصني ملو دورملا زراج نيح عوجلا و. بصنلا ىموم ىلع يقلا و رهظلا ىلا دغلا. و. ةليللا

  ةرخصلا ءارو امهريسم ىلا ةراشا [ اذه ًانرفس نم ] ةلوق و ةجاط و توحلا ركذتف كلذ لبق عاج.ال و

 اهقانن ينالا ةبلطلا ىلع امهل ةراصا هنوكل منيل هلثم و كلذ عشوي يسن فيك تلق ناف

 قش : 71 ثناك ام ليقو - اهنم لوكأملا ةحولمملا ةكمسلا 5 امهو: نيقنث نيترجعمس هذوكل و. .اهلجا: نم

 ىذح نايستلا هنرربتسا فهيدك مل هذم برسلا لّثم يف 5 نوعن و قاطلا لثم قاعات ءاملا مايقو ةكمس

 ناطيشلا «اغش هذ طق - تونحلا م السلا هيلع ,ىسومم باطن ىكحو دغلاربظ ىلا ايبا ةريسم اراسو دعوملا اهاخ

 ١8 فيكلا ةروس

 .١5 : نجلا

 "ا 1ع



 ا 8 فهكلا ةروس

 80| 2ك

 "ا
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 ص رمومسم 8 زر ءمد م م هال مودز# هه هدد ه٠ ةرو
 وذ روفغلا 5 و © 55 اذا 0 نلف 00 ل ولا موعد نأ و م آرقو مهذاذا 5 ر ةرهقفب نا ةذكا مهبولت

 0 2 © هسا ك5 هو م»# م” متن هعبردي قع 2

 فاتر © الثوم هنود ن 7 « اودجب نأ دعوم مهل لب باَدعلا مهل 1 لجعل اوبس ب مهدخاؤي ول ” ةمحرلا
 مدقو 2 مرور كد رمدهد ع ا 2 مل ممم هإم< هر 0

 نير 0 عوج غابا 5 حربا ل هددعل ا ّلاَث ذاو © ادعو مهكلهمل اذاعمتو مل امل مهلكلها ىرقلا

 هرب نزرع هم س

 مهوع د ا يلام ةاوقريدتت ىلع لوسرلل باوج هنا ىاع و - هئاغتنا 5 2 ءادنهالا دوجو تعب نوكي

 [ ةمحرلا ير عملا غيلبلا [ رولا ]* اود نك مالا ىلا موعد ناو ليقف مهمالسا ىلع 205

 ةوادع يف مهطار ارذا عم لاهص| ريغ نم دجاع ةكم لها ةذخاوم كرثب كللذ ىلع ديشخما مث 7 ةمحرلاب كفو موتا

 ىجذم [ وم هذولا ن نم اوغجم نل] ردب مويوهو [ دعو م لب ] م رتسااو ةلااواةيلظاا هلا ىتوملل"لروششو

 طول موقو.دومث نم نيلوالا لكي نزل يعرقل كلو 3و ] * هيلا أجا اذا هيلا لاوياخ اذا لأ, لاقي [يلم الو
0 

 [مهنكلها] و ساذجالا ءامساب ف.دوت ةراشالا ءامسا نآل ةفص ىبرقلاو أدنبم كفأت - او ربتعيل اهيلإ مهاراشا مهريغ و

 ىرقلا باحص) كاتو ىنعملا وريسفكلا ةطيرش ىلع اذعاهأر امضاب ابصن ىَرَقْلا فت نوكي نا زوجتو -ربخ

 نورخأتي ال اًمرلعم ًانقو مهكالهال اخيرض و اد عم 243 عماله ملظ جيشا اطال مهنتك

 زا ةحوتفم :ماللآ و مج د مهكلبمل ىرقو - هتقوو فالهالا فىليملا وردب موي ةكم لهال انبرض امك هنع

 لقي تكتيدعلأا ىنو ةدبعل [ مثقل ] «ردصم وا كثقر ثعوملا و مهكاه انتنقو وا مهكالهل ا ةروسكم

 ةمدخلا نأك ننال قف ليق امناو نوذ نب عشوي وه ليق و - ىنمأ و يدجع لقي ) ر يتثاثفو ياتف مكدحا

 لد« دق ناكملا "حت نه لوزا ١ال ىفعمب ناك [يَرْبا ] 27 نافذ لقلة دس دحلابا ناك :نايق ا: انا رفبقواو

 فذح دقو ازا ل ىذعمب وه كملف  ربخلا نم ثبالف لازا ال ىنعمب ناك ناو رفسلا ىلع ال ةماثالا ىلع

 لبا ىتح ] هلوق نالف مالكلا اما و رفعت لاح تناك اهنالف لاحعأ امنا هيلع نآلدي اعم مالكلا و لاحلا ىالرجغلا

 مجم خابأ قئحربسا بأ آل ىنعملا نوكي نا دبالف هل ةياغ يه ام يعدتست ةبورضم ةياغ [ نير هلا عمم

 زيي ىنخ نإ ىلع غلبا ىتح يبريسم حرجي ال ىذعملا نوكي نا وهو رخآ ةجوو - نيرا

 بئاغلا ظفل نع لعفلا بلقناف ملكتملا ريمض وه و هماقم هيلا فاضملا ميقا كالا كاش كف

 تناطلا و ريسملا ملا ئذعمب هيلع.اذا:امب حربا 3 ىفعملا :نوكي نازوجي و  كيطل هجو وهو ملكتما) ظفل ىلا

 ءاقل ىهوم ةيف دعو. يذلا ناكملا نيرصملا عمج# و - ىناكملا حربا ل لوقت امك غلبا ىنح ةقرافأ ل و ةكرتا الو

 59 ريسافكلا عدب نم و هيقيرفا لبو - هجن طليقو  قرشملا ىلي امم مدر او سراف يرعب ىقتام وهو رضخل !

 نم ذوذشلا ىف يهو ميملا رسكب عمجم# ىرقو - ملعلا ىف نيرحب اناك امهنالر ضّعلاو ىسوم نيرحجلا

 ةذا يورو - ةنس نونامث بسقحلا و اليوط انامز ريسا وا [ اًهقح يضمأ وأ ] لعفي نم علطملاو قرشملاك لكُم
 ةمعنلا ةموقركذي نا' هللا ةرما طبقلا اله دعب اهب اورقتسا و .ليئارسا يذب عمر صم ىلع ىسوم رهظ امل

 ملعا سانلا يلف اذه انملع دق هل اولانتف هملك و مكيبن ىفطصا هنا لاق و هللا ةمعن ركذف اًبيطخ يفاقم



)00( 
 ع َ همم وو رهر 6 م هرم ةهرتو ب92 هيض

 6 افرصم اهنع اود ملو اًهوعتاوم 200 نوصرجمل أر و © اًقبوص مهن انلعَج جو مهأ اوريجنسي لذ

 َسّنلا َمَنَم امو © ُدَدَج ءْىَشرْتْكا ناسذلا نكو ٠ رس نارقلا اًدِه يف اًنيَرَم دك و
 هد م < مو ع5 عمد 5 0١

 لس مم و © بك 1 مينا 7 ىنيلوالا دم مهين 1 ا | مز اًورْْدَتسي و ىدهلا م هءاج هل اوذموي نأ

 عر فلا ا ّقَحْلا هب اًوَضحديل لطاّبلاب ارق يذلا ٌلداَجيَ ع * ىنردتم  قرفتم لو الا نيلس ارم
 ا < د هضصسا ّظ تن هل 7 < عت ما مم هدوم دس م 2 ا

 ىلع انلعج انإ د تمدق امم ي ىسن و اهنع ضرعاف 90 تياب + ركذ نم ملظَأ مو م ارزه اورذنا
- 

 مدخاو مدانخك ٠ دفاع عيج نينسلغب ا ا ىنيعلا نوكس و معلا انفع عرق و - - نيعلا

 ًاخيبوت مهمعز ىلع هيلا ءاكرشلا ٌةفاضا و ىنوذلا و ءايلاب 1 و ] « هناعاو ةاوق اذا هدضع نم دق و دصار و

٠ 

 زوجمو - رمش ةقورإ و لله اذا اقيو. يوي قبو و اقوبو قبب قبور نم مكلهملا» قنؤملا وإلا" ناجل (هازارو قل
 باذعلاو كلاهلا ناكم وه منهج ةيدوا نم ايداو مهنيب انلعج و ينعي دءوملا و دوملاك اردصم نوكي نا

 هلوقك اله اهتدش يف يه ةرادع نقيعلاو د. ةراههز اهون حللمتعلا يدع و: ذامومجلا دع نوكاوي كرته نلذعلا

 ايندلا ىف مهلصاوت اذلعج و يل ىلدؤلا+ نينلا: ءارغلا لاق ) -'افلت يلضتيبر لا رناغلك كيه روفر

 مهنهب اذلعج و يا ديعبلا خزردلا قيوملابو ميرمو ىسهع و ريزع و ةكئلملا ديري نا زوجي و - ةميقلا موي اكله

 اونقياف ([ اوُنلَظَك نافجلا ىلعا يف مه ون ماهج رعق.. يف مهن هدعب طرفل طاوشالا هيف كللهت اديعب دما

 ءيَش رثكأ ] ] * فرصم نم بيش نعلم يفز + ماو لاق لدعم [ اًنرصم ] اهيف نوعقاو اهوطلاخم [ ًاهوعقأوم 1

  لطابلاب ةأرامم و ةموصخ دحاو دعب |دحاو اهتاصق نا لدجا اهفم ىتاني دي ينللا ءايشالا رثكا [ ٌالَدِج
 5 65 ل كم ا 2

 * نيبم ميصخوده اذاق ةوحلو . 2 لك لدج نم رثكا ناسنألا لدج ن ندعي ييمتلا ئ اع الاد باصتناو

 رافغتسالا و ناميالا وول حم ا وز ةريدقت بن"ردع“ فاضم ١ لبق و عفر اةنقاكلا و بمصصن 0

 كف د ةرغللا!تاذع يذعي [باَذعْلا مهيتاي] نا راظقنا [رآ] تكالهالا ىهو [نولوألا ةذم ُُ مهنا ناز راظننا 0 1

 ضاقت ل تريلا اوضحشيل ] « البقتسم نيتحتفي البكو ب ليبق عمج اعاونا .[ابف] ىورقو -اًنايع
 - م. 5 ا "ع 3 9 3

 اهودح] ا نوكسلاب اعزه عومرق و - مهر اذنا و لىدعمب ةير دصم وا - بادعلا ىم ةور دنا اهو ىا افودح# ت ء.و 9 0 : 70 ٠

 هه اد ةيضودد رد 2 م تءاص صاع هاد ضو 2625ه 1 و 25 :

 « كلذ هيشا امو ةكئلمم لزنال هللا ءاشولو  اذلثم رشب الا مذنا اه لسرلل مهلوق مهلادج و ءازهكسا عضوم

 01 , همم هه موو مهو - 5 1 كل 59 : 0 - ١١
 ىندح ركدتي ملف [ اهخع ضرعاف ] هوهقفي نا هلوف يف اركدم ريمضلا اهيلا عجر كىلذلو نارقلاب مذ تياب ]

 و 2 ام ه همت م < - 2 000-2 و

 يسملا نا يف رظان ا و اهيف ركفم ريغ يصاعملا ورفكلا نم [ هدي تمَدُك ام ] ةبقاع [يسنو] ربدتي ماوركذ

 ا دارفألا دعي عمج و مهبولق ىلع عوبطم مهناب مهنايسن و مهضارعا كلعات د” ءارج نم امهل كبال نسحملا و

 ةدم [ ديا مميمصت ةدقل مهل لاح هناك ةئبلا ءادنها مهنص نوكي الف [ اودي قلك دءانعمو 1 ظفل ىلع

 نإ بسج# ام اولعج مهنا ىذعمب لوسرلا ةوعدل مهئادتهإ ءافتنا ىلع لدن يفرح ومارس اذ و اهلك _تفيلعتلا

 انا

 | ءىجلا

| 



 ١8 فيكلا ةروس
 8 رجلا

9 

 فيس

 6 هب سام وة مص بع داوم 2 عم ماوه مهاد ع رف ما ممم معا

 فكي ملظي الو ” اح اوامع امم اودجوو * اهصحخا| دوس الو يخص رداع ال بدكلا اذه ٍلاَس ادع

 و هود 3 يم همم ةهداو م تدمع اس -

 هنو نخاذفإ 0 نع عوقب جلا 536 ناك * سلبا 8 | اردجسف ف الج | 2 0 5 و 6 رح

 َ «مهمر س6 3و 314 يطال ا 800 من 6 مس وح ل 3

 ضرألا تومسلا قلخ 1 ديشأا 5 )6 الدب نيملظال 1 سكب 206 كل مهن ْو ينود نم دا هنيرذ و

 نري وض سس هرو مر - عومروم مو مي 6. ربو سوص م
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 5-0007 نيل ينئاكرش ودان لوقي موي ر © اًدْضع نيلضملا لَن كنك امو #٠ ههسفنا قلخ الو

 ء ءوهو ©-6

 الا يصاعملا نم اًئيش كرتي ال ىنعي ةظاحالا نع ةرابع يهو ةريبك الو ةريغص ٌةنه [ ريدك و ةريغص ]

 اوديري نا زوجييو -رابك اما و 550 اما ءايشالا نال اريثك الو ايلق يناطعإ ام لوقت امك اهلك اهاصحا يل ةعصخأ

 ىبا نع و -ةشقانملا يه ورئاغصلا موهاع تمبتكف رئاجكلا ايت مل ليقو - رئابك و رٌداغص مهدخع ناك !م

 لهضفلا نعو -اذزلا ةريبكلار سيسملا ٌةريغصلار يبج نب ديعس نعود ٌةهقهقلا ةريبكلا و مسبتلا ٌةريغصلا سادع

 ًاولمع ام اردجوو ا "هرطخ و اهعبفالا 0 ]رثاجكلا لبق ر ئاغصلا نم هللا و اوجضلاق اهأرق اذا ناك

 ين ديزي وا - لمعي ملام هيلع بتكين (ادحأ كير ملظي 1و ] اولمع ام ءازج وا  !ديقع فحصلا ىن [ ارضاح

 مهئابأ بونذب نيكرشمل' لافطا بيذعت يف هللا ملظ نم معزي امك مرج ريغب هبذعي وا  ىىتسملا باتع

 علام لاق ائاق ناك نيدجاسلا نم سلبا ءانثتسا دعب ليلعتلا ىبرجم راج فنانسم مالك [ نجلا نم َنك]

 هقسف ىف ابجس نجلا نم هنوك لعج اضيا بميبستلل ءاغلاو - غير رمل نا نجلا م ناك ليقف دجسي مل

 زوجت ام مهيلع 7-1 نجلا نوموصعم ةكئلملا نأ هللا رمما نع قسفي مل مدل نيجس نص نا اكلم ناك ول ةذأل

 ىئلاغت هللا ىم ٌنَمعَت ضرتعملا مالكلا !ذهو َوُلَمَع ةرماب 2 لوقا هلوفيسي لل! لاق انك نيتنالا وا غنا قلع

 مورا داق لم لزق نيناؤاقلا طع اص نوي نوثلا: دغبا امق مقدم ف ةهبش ' عوقو نع هةقالا ةاوطمل

 3 قسن] ىذعمو - ا ىلع هكر كرو مم اناطيش 6 2 نعلف [ ىصَعَت ةعلملا ىلع اسير و اكلم ناك هذا

 هب ررما ببسب ارفاك اقساف ر اصر!« ارئاوج اهدصق نع اقهاوف * عم لاق نوجسلا نم هبر هب ةرما امع جرخأ [ هير رآ

 هنواوولا هذم دجو ام بيقعا ليق هناك بيوعألا و راكذالل ازمهلا [ هوت مدل اودجسا] هلوق وه يذلا
 < 2 ووو ريس د

 مآل + هتءاط لدب «عءاطاف «هلدبكسا نمل 1 ا هللا ىم لدبلا سكب يب مهنولدبكستو يئن ف 9 3 هكير ل و]

 ه مس . 2 -

 ءاكرش اوناك ول ! اهيف ءاك رش نولوكي اوناك امناو 8نادعلا د ءاكرش مهومتذخلا مهنا ي لعب مندهش امم و ىوبرقو - 50

 آلو] اهقلخ يف مهب ّدضتعال ضرألاو تومسلا َقْلَخ مهثديخا ام هلوقب ةيبللا ىف مهتكراشم ىفنف ةيبلالا ىف
 هدءمعوه م هد مه <

 امو ىذعمب 5-5 هلا تم 6 ]مكسشنا اوكف الو هلوقك ضعب قلخ مهضعب تدهش الو يا [م فأقل

 يل !دضع اونوكي مل !ذاف لالفالاب مهل اقف ريمضلا عفوم نيلضملا عضوف اناوعا يا [ اضع ] مهزخأم تنذك

 هللا ىلص هللا لوسراإ باطغلا يقع ةفلات كمذك ميو عرق و - ةداجعلا ىف يل ءاكرش مهتوذخملت مكل امف قلخلا ىف

 هنع هللا يضر يلع ارق و - مهنزدعت نا كل يغبني امو مهب داضنعلا كلل رص امو ىنعملاو مآسو هلأو ةيلع
 يب تا ار ها تو

 ىلا اهتفض لقن و نيعلا نوكسب ادع نسحلا أرق و - لصالا ىلع نيوذتلاب ن نياضملا |اذخدم تدك ام و



 فسر

 7 اور هوا 5 اا 222 49

 دز 5 ايلا ةريحلا لم مهل برضاو ق ابقعَر دخاو 201 يقع هلل يول فانه 6 ةارمتتم

 م تا از ىذا حار - هرردمم هم سمس دج سوم

 لاما 6 اردتم ءي لك يلا هلل اكن م رلا هور د ميش مص ضرألا تاق هب اطاداَ ا
 2 ريس رو سدم ل هد سم مو ؟»«م 00

 لاجل ريس مويو © المإ ريخ و بوت كبر دذع ريخ كتلصا| َن تيقبلاو * ا ويلا هني نوذبلا 5

 هدوم < >2 15 1 - 22 هدو 5ث هرج هدم معا »6-2 عج َّ 2

 مفلح امك انومُتُتِج دل حي كبر ىلع وضع و 5 كي تةعحاو ةزراب ضر 0

 ةمومعدمععصس سس 6 000 مط هه م ورع ومصمم م س دتص ل 6< ْذ

 نولوقي 9 هيف امم نيقفشم َنيِمرجُمْلا ىركف ٍبْنعْلا عفو و © اًدعوَم 3 ل 1 مكمعز لب 2 لوا

 ىلإ معمم م مي 00 3 سم ةنرما ري همه - 4 36 و 57 وفا 58

  هللاو ةيالولل ةغصر جلا و عفرلاب قعلا يوفر مولا كللملا نمل ةلوقكولل ةياولارادلا كللد يف يا ةرخآلا ىلا ةراشا

 .٠ آخ 4 3 3 همو

 2 اهم 1 10-2 3 528 7 0 3 1 هم
 ىئاعف كئلع ىبقع و - اهنوكسو فاقلا مضبابقع عرق و - مهحكلإ و ساخلا معلا نم ديجع نب ورمع ناكو

 عجن ليقو - اضغب هضعب طلاخ ىتح فئاكتو هبجسب فنلاف [ضْرألا تاَبَ هب ًطاّدخاف ]«ةبقاعلا ىنعمب اهلك
 9 - و

 ضرالا تابن طلختخافريسفتلا اذه ىلع ظفللا قح ناكو افيؤر فرو يور ىدح هب طلتخاف ءاملا تابنلا نهف

 1 هديك 5 5 : 1 :
 ةدحاولا مطحت و مشهت ام ميشهلا و  هبجاص ةفصب امهذم دحاو لك فوصوم ينيطلتخم# لك نا هتح# هدوو

 - واس ه هر راس مدعوم
 اهدحعو اهترضن يف ايفدلا لاخ هبش - ىئرذا 0 جبرلا يوقد جاع هدا ند حا عا هررذت ] عرق و - ةميش»

 ناك و] نكي مل ناك حايرلا ةريطتف يعي مث ًافراو رضخا نوكي تابنلا لاحب ءانغلا و كلالهلا نم اهبقعتي امو

 اهترمل ل ىقبت ينللا ريخلا لامعا [ ىريلشلا ثيقبلا ]*[ اًردَتَعم ءاخفألا و ءاشنالا نم[ :يش لك ند هللا

 ناحبس ليقو ةزدطجلا كارلا يي » ليقو - ايذدلا ظوظح نم هسفن هيلا 6 ام لك هذع ىنغيو ناسنالل

 اهب قلعتي ام ي باور 0 5110111105

 ريس رق - ةرخآلا 0 ىن هبديصيو هلل باو د ايندلا ف لمأي اهبحاص نذل لمالا ن نم اهب قلعذي م وس

 -ه < ميو ءمو

 نك ب ادع د نايم كحال راوجلا ىفريست يا تراس نم رست و - انريم نم [ر ريسف ]و تريم نم

 مهاذعمجر [ مهنرْشَحر ] اهياع ناك امهاهرتسي ام اهيلع سيلا [ زاب ] لوعفملل ءانبلا ىلع ضر ىَرَتَو عيرق و
 ريدغلا و ءافولا كرت ٌردغلا هذمو هكرت اذا ةردغ) و هرداغ لاقيءايلا و نونلاب [رداعن, ملك قير و !فلقدوملا هليل

 ىئري نيرهاظ نيوطصم [ اص ] ناطلسلا ىلع نيضررعملا دنجلا لاعب مهلاح تمببشو  ليسلا ةرذاغ ام

 رمضملا اذه و انومتئج دقل مهل انلق يا [ انوُمَكَنِج ْدَقَل ] ادحا دحا بج“ ال دخاو لك ىري امك مهتعامج
 هب ماد سم

 - ةرص لوأ مكانأشنا امك مكاذثعب دقل لاو ركذار امهاب بصني نازوجي و - ٌرِيَسَذ موي يف بصنلا لماع وه
 هزو ١9 ص: 1 دبي ادم

 مهفرشح” ءي ج م كثملق لقا ىدارف انوُمُدِج قلو , ةلوقك الرا مكاذقلخ امك مكعم 6 1532 هانز هالك

 مئاظعلا لاوهالا كات اوذياعي' زرربلا لبقو رييسقلا لبق مهرشح نا ىلع ةلالدلل تق - د ٌريسُن دعب ايضام

 روشنلا و ثسعدبلا م ءايدنالا هلل ىلع متدعو م زاجن 0 انو [ ادعو ] ل لبق مهاذنرشح و ليق جزاك

 كنا هلا نعد نب م ةرماخ هوك اذ يذلا مهنعله نوداني ا دنليوي ] لامعالا فع* وهو س د | بتكلا ] اكل اخ اهركا ل ا قلل ف

 80 ءزجلا

 ا4 ع
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 ةمص هواص ” و © ه 0 >3 00 0

 0 اغلز اديعص د 2 نيم 5 اهيلع سري كنْنج ند اريخلا ل 0 نإ ينر سكن 5 01 0 4 فتنهكلا ةروس

 00 لك بن قرير أر فنا قيمت 0000 حيي ١ دزجلا
 .٠ و مورو ص هي 0 1 ةهدعموص < مدعم

 ا و هللا نوت ن نم ةورصخي ُةف هل نكت ملاو © 1فحأ ىبيرب ترش مل ينبني اي لوب و اهثورع ىلع ةيواَح ا ع

 يب ام بملقي ىنا هللا علم نم عّوتا اناف ذم رقفا ىنرت نإ ىنعملا وانما و هلوق يف دالالاب رفذلا

  فكناتسب برخبو هتمعن كرفكل كجاسيو [ كنج نمت رع ذاميال يذقزريف ىذغلاو رقفلا نم كب امو

 - اهبيرختب محلا وهو هبسح و هللا ةردق ارادقم يا باسحلا ىنعمب نالطبلا و نارْفُعلاك ردصم نابسعلا و

 ٌةدحاولا ىمارم انابسح ليق و - كادي تبسكام باسح نابسعلا كاذو نابسح باذع جاجزلا لاقو

 «ازدظملاب كفو انهالك اروهو اقلز + اهنسالملا هيلع قئزي ءاضين اضرا < اقل اًديعَم ] قءاوصلا يه و ةنابسح

 مث هيلع ىلوتسا و هكلم دقف هب طاحا اذا هذال ردعلا هب طاحا نم ةلصا و كلها ىنع ةرابع هب [ طيح و ]

 مهيلع ىتا نم هكلهل !ذإ هيلع ىتا مهلوق هلثم و مكب طاب نأ لا ىلاعت هلوق هنم و كلاها لك يف لمعتما

 ارهظ يك بي مداخلا نال رصحتلا و مدذلا نع ةياذك ينيقكلا بيلقتر - مهيلع اًيلعتسم طي اذا ودعلا

 هناك ىلعب هتيدعت يدع هاو ذعم يف هنا و ديلا ىف طوقسلا و فكلا ضعب كلذ نع ينك امك ى

 اهسرركنا ينعي [اهشررع ىلع ٌةيِراَخ يه و ] اهترامع ين قفنا يل[اهْيف نأ ام 07 0 ليق
 [ ينيب ] اهنلكاف اراذ اهيلع هللا لسرا لق - موركلا اهتوف تمطقسو ضرالا ىلع اهشورع تطقس ةشرعملا

 - هناتسب هللا ىلهي ال ىتح اكرشم ىكي ملول ىذمتف ةنايفطو هكرش ةهج نم ينأ هنا ملعن هيخا ةظءومركُدَت

 ءايلاو ءاقلاب [ نكي مل و ] كيرق و - ناميالا ىف الوخدو هنم ناك ام ىلع اًسدنو كرشلا نم ٌةبوت نوكي نازوجي و

 ام تاق ناف . ٌةرفَك ىرخا وللا ٍلْيِبَس يف لاقت هن هلاك طفلا نر قمنا فاو هكون

 رداقلا ةدحو وه يا هللا نود نم ةترصن ىلع نوردقي ةافعم تلق - [ ملل 0 هتواصببا]ةلرتت ابل

 [ارصتنم ناك امو ] لذخب نإ هباجيتسا وهو فراصل ةرصخي مل هنا آل ةرصني نا ةريغ دحاردقي ال هترصن ىلع

 دقو  كللملا و ناطلسلا رسكلاب و يلوذلا و ةرصنلا معلا ةيالولا 1 هللا ماقتنا نع هتوقب اعنتمص ناك ام و

 اهعيطتسي لل 0 اهكلمي ال ةدحو هلل ةرصنلا 9 مينو ماقملا كلذ يف 3 فاه ىذعملا و امهب عورق
 ءءء 0 م ل 02 م 5-2

 ئننيلي ادق نا ينعيرطضم 515 5526 تول ةديدشلا 1 2 لثم يندا - - هذم عذتمي الو
 هرب و<

 3 2 اهلقي مل كلذال ولو ةرفك موش نم هاهد امم اعزج اهلاقف اهدلا 7 ةماك ادَحأ يزر: يا رنا مل

 مهروذص يفشي و مهبل مب و ةرفكلا ى 1ع نيذمؤملا ةءايلوا اهيف رصني هلل ل هيلو كلا 50 ىنعملا نوكي

 1 مَ

 نم اريخ ينيتؤي نأ 5 ىسع هلوق قدصو (اؤعلا داخل رذفاكلاب لعف اميف رصن هنأ ب ادعي مهنا ادعا ى

 توصص <

 ككل اكد نيقو :-. هثايلوال ىا [اًبقَم ر ا يوب هلوق :دضعي و ءامسلا نم انابسح اهدلع كك 211



 دحاص هل لاق © ابلقنم اهنم اريخ نحل ْيَبَر ىلا تددَر دلو ةمثَد اصلا نأ امو 8 ادب هذه 0 <. 52 لام ا ل ا سب ىيررورب همس 2< هت م صم نب <

 0 ص يت 06 للا يحب مع < ىاددص راما ه ءةعلم رورو دع دوغ
 فكرشا الو يب ١ انك و الجر ٌكبوس م 0-5 م بارت 5 نم فقلخ يدّناب ترفكا ةرواخت# وهو

 الام ىلثم لنآ 1 * 6 م هللاب اا 38 ل هللا 0 تلك 1 تحاك 3 1 © اذحا 5

 اوقلطي مل ناو نيملسملا نم ءايذغلا رثكا ىرت و هلاثما بمقاوع ينرظنلا ةحارطا و ةلهملاب نازدعل ران
 ىلع هنم ماسقا [ يت ْيل تدر نذل ] هيلع ةيدانم هب ةقطان مهلاوحا ةذسلا ناف مهنكسلا اذه وحذب

 ايندلا ىف هتفج نم اريخ ةرخآلا ىف ندجهل هبحاص معزي امكو ريدقتلا و ضرفلا ليبس ىلع ةبر ىلا كر نإ هنا
 سي نيتنجلا هالرا امم هنا ءدنع هتئكم و هيلع ةتماركل ءاعدا و هللا ىلع اينمتو اًعمظت
 اك امهم اًريخ رقو - الو و الاس نيرا - مصل هلع ع 5 هلوقك ةجرت نيا قاقحخسالا !ذه ةعم ناو
 هذه باقنم نم ربخ كات بلقنم يا. زبيمتلا ىلع ةباصتنا و ةبقاعو اًعجرم [اَبلَقْنَم ] نيتنجلا ىلع
 هقلخ نكن هقلخ ىف بسبع هلم| قلخ نال كللصإ ىئاخ يا [ بارت نم تكقرخ ] هيهب كلسو: ئيافالم

 ىن هّيشل همعنال |دحاج هللاب ارئاك هلعج لاجرلا غلبم اغلاب ارك اناسنا كلك و كللدع [ كوس ] هل اقلخ
 تلدذعف ان نكل .ةلضا 'يبر هللا وه نكل - ارفاك مّلَسو هلأو هيلع هللا ىلص لوسرلاب بذكملا نوكي امك تعبلا

 ينذيمرت و ةرعش « لئاقلا لوف هرحن و ماغدالا ناكف نانوذلا تبقالتف نكل نون ىلع اهتكرح تنيقلا وب ةزمهلا
 نافل نيم وعون كلينت انا نعل يا ه يلذأ 0 كلاي ن نكل يننيلقت و« بذذم تنا يا فرطلاب

 فلا تابثاب رماع نبا أرقو - ريمضلا ءاي هيلا اهنم. عجارلا و انأ ربخ ةلمجلا و يبر هللا ناشلاو

 ىنالل اهتبثيل ريغ و ةزمهلا فذخ نم اضوع فلالا عوقر كاذ متجاوب اينجل نققؤلانز نازل هاا

 أرقو - انا حرط و نوذلا نوكسب ير هللا وه 3 كئرقو - 3 ءاهلاب فقو هنا ورمع يبا نعو - تنشولا
 كارودتما و» تلف ن 1 يبر رهألا هلا آان 00 هللا دبع ةءارق يف.و - لصالا قلعاتلا نب .ركلا بسمك نبا يبا

 ارمع نكل بئاغ ديز لوقت امك دحوم ىمؤم ينكا هللاب رفاك ثنا هيخالا لاق ترفكا ةلوقل تلق - !ذ اهل
 رمالا ةريدقت فردح“ ادنبم ربخ اهنا ىلع لعمل| ةعوفرم ةلوصوم م رع نزول هللا ءاش ام ] رضاح

 ندح 1 اهريظنوو ناك هللا ءاش ىف يا ىذعمب فود ءازجلا و عيضوملا ةيوصخم ةيطرش وا - هللا ءاش ام

 هللا كقزر ام ىلا رظنلاو اهلوخد دنع تاق اله ىذعملاو لابجلا هب ترم نر نا ول و هلؤق يف وأ باوجلا
 اهكرت ءاش نا هديب اهرما ناو ةلضفو هللا ةيشمب ناضج امنا: اهيف رخ لكو اهنابن انارقعا هللا ءانش انماربمالاانيفم
 ةتنوعمبوه امنا اهرماريبدتو اهترامع ىلع هب توق ام ناب ارارقا [ هللابأل ٌةوف لا] تلذو اهيرخ ءاش ناو ةرساع
 هطئاح ملثي ناك هنا ريبزلا نب ةورع ىعو - ىلاعت هللاب ألا هدي فام ين الو هندب يف دحا ىئوقي ال نا ةديياتو

 نا نال نقف ببصنلاب لَك 1 ره - جرختا امل الا هذه فكر ةلخدا!ذإ: ناكو ءاش نم لخ ديف ببطرلا مايا

 ' ةرصن [ الو و ] هلوق يفد - ينرُدل اينان هرج عسل نريد لة أدتبم ةاعج عفر نم و الصف
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 ١١ فهكلا ةروم

 ىلإ
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 ب 0 ل هز را نع ا هلم ملت 1 مالا ركنا اَنْ 4 0 مساس اليم 2 أَ م رع 2 < م امض ام ها 65 هوم هذ دوم
 2 بن 10 و 1 6 ءء و

 ١  8ص -

 يزا مهتم لبق لاق هلوق ين تافاصلا و ةروس ين ناروكذملا امه ليق و - اذوهي ةمسا نماوم رذالا و

 ل 0 نموملا: لاقف فلاب اضرا رداكلا ىوتشاف.- اهارطاشتف رايد ثفالإ ةينامث امبيبا نم اثرو ني ار يأ

 اراد هوخا ىذب مث -هب قدصتف فلاب ةّئجلا ىف اضرا ىنم يبرتشا اناو رافيد فلاب اضرا ىرنشا يخا
 لاقف فلاب ةأرما هوخا جززت مث - هب قدصتف فلاب ةذجلا ىف اراد ىذم يرّتشا ينا مهللا لاقف فلاب : .  2. -. 5 5 2 . 0ع 2 د

 فكىنم تيردشا ينا مهللا لاقف فلاب اعاتم و امدخ هوخا ىرتشا مث -روحلل اقادص اغلا تلعج ينا مهللا . . 0 3 5 0 - . 3

 ضرعتن همشح ىف هبرمف هقيرط ىلع هيخللا ساجف ةجاح هتباصا مث هب قادصتن فلاب نيدلخ+لا ناداولا

 دبع ةملسونا وهو نماوم موزخ* ىذب نم نيوخال لدم امه ليقو  ه«لامب قدصتلا ىلع هوو هيرطف هل

 باتا نم ِنيدَدَج ] نشل دمع ااؤفلاوهزرزفو هللا نوعي بدما جاوز ناكر وقفا | ميما سي ىللا [

 يف 5 هرثؤوي امم ا!ذهو نيج يتخجلاب اطيع< ديا اناعجو [ لكنب ف5 1 مررك ص نيام

 «ث هر درتنور وص

 اهلعج [ اعرز امهنيب اناعج 9و ] هب ةئيشغ ر هيشغ كللوقك ايناث الوعفم ءابلا هديزقف دحار لوعفم ىلا دعتم وهو

 اهني لصفيو اهعطقي ام اهطسوتي مل ةكباشتم ةلصاوتم اهناب ةرامعلا 2 9 هكاوفلا و تاوقالل ةعماج اضرا

 ريخلا لصا وه ادب مث صقن ريغ نم لكالا مامت و رامثلا ءافوب اني و- قينالا بيتثرتلاو نسحعلا لعشلا عم

 كيرقر -رمثلا كالا اهيف يراجلا ريخلاب ٌمهَسلا وهو هب ىقسي ام لضفا هلعجف برشلا رما نم ةتدامو
 : اقتعيلا يلم ليقزكو ةرغم د سيلك دملج اما ] فاكلا مهب ا 00000 : 8 . 5 5 ١

 1 كل ىلعريمضلا درب هلكا ىتأ ِنْيَئدِجلا لك هللا دبع ًارقو - فيفخغلا ى اة زاجل

 هل. تناك يل ةضفلا و بهذلا دهاجم نع و - هرثك اذا ةلاش لمت قاما ليما نم عاونا يا رس

 لك ىم راسيلا رفاو ناك و امهريف و ةضغلا و بمهذلا نم ةرثدلا لاومالا نيتفوسوملا نيتخجل١ ىلإ
 هدم جدو

 اروكذ ادالوا ليقو - امس انانفنإ نع يذعي [ ارقتزعاو ] ءاش فيك ضرالا ةرامع نم انكمتم هجو

 ينعي ةملك راحا امف هنلأسو عجر اذا 57 نم مالكلا ةعجاري ةرواتإا  ثانالا نود ةعم نورفني منال ٠

 فام امب ةرخافي و امهنم هبجعي و امهيف ام ةيري و نيتنجلا ىف هب فوطي ملسملا هيخا ديب دخا سرورطق ل . 5 و - ٠ 2 . .٠

 اهريغ ةنج هلام هتنج وه ام لخودو هانعم تلق - ةينثنلا دعب ةنجلا كرفا ملف تملق ناف - هنود لاملا نم

 نيتنجلا دصقي ماو ريغ ل هتذجوه اهندلا ىف هكلم امف نوذمؤملا دعو يللا ةذجلا ىن هل تيصن ال هنإ يذعب
 . ب 35 6 همر بت سر س ' 8

 طوسل هسفن كلذب ضّرَعم ةبر ةمعئلر فاك ةبرهتغم يتوأ امر بجعم وهو [ هنيفتل ملاظوهو] امهنم ةدحاو الو

 وو : 1
 يدامت و هيلع صرععأا ءاليثساو ةلمإ لوظل هدذح ةدردجب يف تككشلاب ةسفن نع ةرابخا ملظلا سشح'اوهو هللإ
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 م مرت ىه ه هادو ءعووم ملم همروع م ج م4 2

 000 يَا لَم جه اظرف ةرمأ ناك و ةدوه عينا و انركذ ع هلع اَنلعْعأ نص عطت ال و ” اًيندلا ةويحأ
 ه2 فق 00

 اوناغي اونْيَْتْسُي نإو 1 اعيان لاا ييقاعتتلا يأ اق نمو نم ان نمت
 مه ءرد

 3 كتاءاصا اولمع و وذم نيذلا نإ © اقر 1 ٌبارَشلا نب ذب هوحاولا ىوشي لهما داعب

 س60 لمس هوي”رب امصم يع 6-1 *-- ةههالر# 5 هما بلش س ص هدرعو ريع

 نم مم رراصأ نم اهيف نولحب 0 مهلعت دوق ان يلج تعلركو 2 دعا نقولا حيضتاالا

 . 0 م6 *« م مهرعيرو2د 2م

 8 معن ل كيرلا ىلع اهب ينم 0 سددس 0 * اًرْضَخ بايت 0 بهذ

 0 50 5 تا ه.ةء ير

 و لفت 0 و باناعأ ن نم نيج امهدحلا 50 نيلجر الثم مهل برضا و © اقفترم تنسحو

 ةتوحل) اذا هعلمتاو ةقلستاو هيج كلوي اعماق ءانطجو ل -نودحلا ب زكدل 3 ادفع هيلدا اعلا 5

 مويولق يف انبتك نيذلا نم مهلعجن مل و ركذلاب همسن مل يا ةمهريغب اهكرت اذا هلبا لفغا نم وا - كلذك

 ىلع بلقلا ىلا لعفلا دافساب هَ انلَعْعأ عرق و - ةدوه عْبتا و هلوقب ةربجملا مهوت هللا لطبا دقو ىناميإلا

 ةرهظ ءازو هل |َدبان باوصلا و قعلل امدقتم [ اظرف ] الفاغ هتدجو اذا هقلفغا نم ىيلفاغ هجلق 17 ىنعم

 ءاج ئذعملا و فروذح“ أدتبم ربخ وعلا [ مكر نم موس لكَو ] ليخلل مدقتم طر 1 سرف مهلوق نم

 - تالهلا قيرط ين را ةاجنلا قيرط ىف ذخألا نم متكش ام مكسفنال مكرايتخا الا قبي ملف للعلا تمحاز و قعلا

 نم ءاش ام ريخأي ناب رومام ريخم ةناكف ءاش امها رايتخا نم 1 هنالرييخخلا ورمالا ظغلب يجو

 وذ قورسعم تيب و طاطسلا لوح نوكت ينللا ةرجحلا وهو قدارسلابرانلا نم مهب طيعت ام هش - نيدجفلا

 امي اوناَغي ] مهب فيطُي ران نم طئاح ليقو -رانلا مهلوخد لبق رافكلاب طيحي ناخد وه ليقو - قدارس

 تنزلا يدر ليقو - ضرالا زهاوج نم بسيذأ ام لبملاو - مُكهت هيفو - ملهصلاب اوبتعاف -هلوقك[ لملاك
 وه لس و هلأ و ةيلع هللا ىّلص يبنلا نع - هترارح' نم هجولا ىوشنا برشُل مدق اذا [ ةوجولا ىوشُي]

 [فهفقترس ]رانا 9 كداموا] اكلات[ بارشلا َسْنَب ] هيجو ةررف ثطقع هيلا بر اذاف ثيزلا ركعك

 ةلوق نم نوكي نا آلا ماكنا الو راخلا لهال قافترا الف لاو اًهقررَم تَدسح و هلرق ةلكاشمل اذهو قذرملا نم أكتم

 ٌحيضن ال اناَو كلا رجخ [ كثاوأ ] »حوبذم ٌباصلا اهيف يذيع ناك ه اقفترم ليللا ثبف تقرا ينا هرعش »

  مهبملارجالل انايب اناتسم امالك كئلوأ لعجت وا  اعم نيربخ فكئلوا و ٌعْيضُن لانا لعجت نا كلو - ضارقعا

 المع - نم تلق - أدتبماا ىلا هنم عجارلا ريمضلا نياف اربخ عيضن ل نا تلعج اذا تلق ناف

 نسحأ ن 75 م تدراوا - ريمضلا ماقم ن مك نم ماقف دحاو ىنعم امهمظتني تايلصلا اولمع و اوُنصأ فلا و

 م

 همم - مو نو

 اهبال رواسسا رجكذت و 2 نحلل ةيناثلا 0 ءادغيالل ىاوالا نم - مهردب ناوذم ىنمسلا كاوقك ناكف مهخصم المع

 وب 1 هدو هع ه

 يا [ ٍنيَلِحَ الثم 0 برشا و 0 مهترغأ ىلع كولملا و نيمعنملا ةئيه هنال ءاكتاا صخ و نيعوذلا نهب

 00 ةمسا رفاك امهدحإ ليثار م يلبي نيوخا اناك و نبلجر ل ا ب ىنينموم ال ر نيرفكلا لاح لَثَمَو

 ثكملخثلا



 | ١ فهلا ةروش

 ءزجلا

 4 ُخ
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 هرر © س هربم س مو يب مهم رب مارب عا ع

 ْف كِرْشي او 00 عسا و هيرصُب * ضرألا و تومسلا هدم يي

 6© 0 هنود نم نجت رق تملك لدبم 3 * كير بانك ن نم ٠ كيلا يحأ 5 00 © 0 همكح

 -ٍ وم يم 2 هر. اه 2 ست 2 رييمو س ل سا مولا ص ا م 21 «مم ,ت ل  جوم هاه م 2و 0

 ةديز ديرد مهحع 2 دعت الو ههجو نو ديرد يوب ةددخلاب مهدر نوعدي ن دل عم كاتيا

 تك كام ثلث يبا ةءارق ين 0 الامعأ ىيرصخلاب ةلوقكز ييمتلا ىف دحاو ال|| عضوم عمجلا عفو | لع ةفاضألاب

 تاومسلا ىف باغ امب «مءاصتخا ركذ مد 0 امس َن ةيصأإ ٌرق و هيلع لدي هلبقام نأل نيكس عست [اعستإ

 نم بجعل ئلع لدامب ءاج وهب ملاعلا ةدحو وه هنأ و اهرد 1 قدمت اهلها لاوحا . نم اهيف قيد كضرالاو

 نيعماسلا كارد| هيلع ام دح نع جراخ كلاردالا ىن ةرصا نا ىلع ةلالدلل تارصبملا و تاعومسملا ةكاردا
 هم 053 م س - ٠

 هم” < هي

 5 الو ] 0 انتم نم [ يلو نم ] 0 و تاومسلا لهال ريمضلا [ مهلاص ] رهاوظلا فردي امك

 نولوقي اوناك « يهنلا ىلع زجلاو ءاتلاب ٌثرشُت 3 و علا أرق - مهنم [ ادحأ ] هئاضق يف [ همك يف

 نرش منو دوي ااملا عيت لاو نازعلاب نب م [كيَلا خيحلا كك هل ليقف أدب وا اذهريغ نارقب تيا هل

 وه كلذ ىلع ردقي امنا اهرييغت و اهليدبت ىلع دحا ردقي ال يا كبر تاملكا لدبم الف ليدبتلا بملط

 نانع تاريح! بلا ا ناودوراطنلما اوكقلم ذود نم هجن ناو ] يأ ناكم يا الد اذا و ةدحو

 نأضلا مهر مهر قاكيوزشفلاىلاوحلا اه ف م سو لاو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةرقكلا داسئرر .نض. موق

 فن نمْؤنا حون موق لاق امك ككتبلاجت ؛ىتحت لونملشملا) ءاراقف م دز داو. اصاققب ور امو كتسِلعَص مهو

 ىكىلذل ٌةفراع تربصف *ر عش « ٍثيِوُد وبأ لاق - اهليناو مهعم اهسيحا و[ ٌكسفنرجصاو ] تازخن نولّذرألا ةكدبتاو

 دارملا: لق وأ اتمقو لك يف ءاعدلا: ىلع نيبئاد [ يشعلا و ةزدغلاب ].« علطت نابجلا سفن !نا.وسرت:» رح

 ىلع ماللا لاخدا و لامعتسالا رثكا يف. ملع ةردغ يلا كحل ةردقلاب و - ةردعلاب ىورق و - رصعلاو رجلا ةولص

 مهلوق هذم.و واج اذا ' كادع لاقي - مهمالك ف لياق ع و  اكراعملا ديز ديزلا و - لاق امكزيكذتلا ليبوات

 هذيع هنع ككذ كلاوق ف الع و أبن ىنعم ادع :نييلضتلا ىنعب هب يدع امنا و |ديز ادع موقلا يب ىلئاجو ةروط ادع

 مهدعت الو ال, ليق الهو ىنيمضخلا اذه ىف ضرغ غل كثماق ناف ناف هب قلعت ما و هنمحات) اذإ هذيع هع عير

 قنعم ءاطعإ نم ئرقا كلذو نيينعم عومج# ءاطعا هيف. ضرغلا تلق - مهلعي كانغ يت

 ىلاعت علوق هوحن و مهريغ ىلا نوتزراج“ تانيع 0 الو كلوق ىلا ىذعملا عجر فيك ىرت ل لف
 م ةروص - م #مس ةهرري اص 70 هروب س س

 تاينيعد نعت 5 لو - فيني دعت الو عرقو >3 اهل نيلكا اهيلا اهومضت الو يا م 11 اوما ىلا ركاخلا ءةلازمأ اولكات ا ر

 ىبين ع هاذعم نال + هل 6 ا ذا ىرت امع دعف .ع» هلوق هذمو 0 | ليقثتو ةزموهلاب القن ةادعو ةادعإ نم

 00 ّ . ٠ 3 1 - 1 ١
 ةثاثر يع ةذجع ةوجخلا ن ناو نيذمؤملا ءارقغي ى ردد نا ملسو هلاو هيلع هللا ىلع هللا ب ئبد ذب لرد امع

 هوم ع هيدس >2

 [ةبلق اًدلععا 55 اجلا عضو يف 7 امذعلا ةويصلا ١ ةخيز ُُ ور 1 مر املا ندسحلاو ءايذغألا فز ىلا احومط ميز
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 ب سموم اوه

 يف اون © 7-5 اذه نم ترن ير نيد
 ومه< 5 < 0

 ملعا هللا ٍِق © اعست | ءادزاو نيس ة ةثام كثماث مهفمك يف

 لعاف ْيَنا هلوقب ل يهنلاب قلعتم [ هللا هاش 9 1 ةصاخ دغلا د 00 نامعزلا نم لدبقتسي امهف يا

 لخدم ال امم كلاؤ و ةلعف نود + هللا ةيشم ضرتعت نا آلا هاذعم ناك هللا ءاَشِي نإ الا ل ةافووب لاق ول هنال

 نذأي ناب هلوقت نا هللا ءاشي نا الا لوقلا كلذ نلوقت ال و امهدحا - نديجو ىلع يهنلاب ةقاعت و - يهنلل هيف

 اسبتلم الا ىنعي لاحلا عفوم ىنوهر هللا ةيشمب آلا يل هللا ءاشي نابالا هدلوقت الو يناثلاو هيف كل
- 5 58 35 

 لي هناك ديباث ةملك ىنعم ِى هللا ءاش نأ نوكي نا وهو ثملاث هجو هيف و هللا ءاش نا الداق هللا ةيشمب

 ةءاشي نأ امه مهتلم يف 0 نإ هللا داع 5 ا هيف 2 7 اَنَل ككدع م ةلزت ةوحأ و ادبا هذاوقت الو

 ثهكلا باحصا نعو جحورلا نع ةولس شيرقل دوميلا تلاق نيح هيبنل هللا نم بميدات يبن اذه و هللا

 ةتبذك و هيلع قش ىتح ّيحولا هيلع أطباف نثتسي مل و مرجخأ انف ينوتيا لاقف ةرلأسف نهنرقلا ىذو

 َتْيِسَ اًذإ ىنعملا و فلذل نايسن كنم طرف اذا هللا ءاشوا يل ني[ كورن و كوسرت

 نيعس ىع و -ثذحت مل ام ةئس دعب واو سابع نبا نءو -ركذلاب اهكرادتف اهيلع تمهبذت مث ءاذثتسالا ةملك
 نمحعلا نعو  ةساج# يف مادام هايل ىلعوه سكراط نعو  ةنسوا رهش وا عوبماوا موي دعبول و ريجج نب

 ماكحالا ىف هل رثا ال هنا ءاهقفلا ةماع دنع و  ةريزغ ةقان بملح رادقم ىلع ينثتسي ءاطع نعو - _

 لصفنملا ءانثتمالا ىف سابع نبا فئلاخ ةفيذح ابا نا روصنملا غاب هذا ىكح# و - الوصوم نكي ملام

 نم اوجرخب نا ىضرتفا نامي ةعيبلا ذخأت كلذا كيلع عجري اذه ةفيذحوبا لاقف هيلع ر كذيل هرضحتساو

 ميبستلاب كبَر رك و ىنعملا نوكي نا زوج و - هذع يضر و همالك نسحتسان كيلع اوجرخهف اونئتسيف كدنع

 تقرت اذا يْرَرْْذا و ليق و اهب مامتهالا ىلع ثمعبلا ىف اديدشت ءانثتسالا ةملك تْيِسُن اذا رافغتسالا و

 ءادا ىلع لاح دقو يسدملا علا ذهل نايسنلا كارتعا اذا ةركذا و ليقو - هب كلرمإ اص ضعب

 تانيبلا نم ىنئيؤي هللا لعل اةانعم و فيكلا تاكا اين ىلا ةراشا اذه و اهركذ دنع ةيسنملا ةولصلا

 لعف دق و 0 فاعمل نإ نم انشر برقا و ةلالدلا ىف مظعا وهام قداص يبن ينا ىلع يعلو

 ىذعملا نوكي نا رهاظلاو لداو كللاذ ىم مظعا وه ام بوهغلاب رابخألا و ءايبناا صصق م هاتا ثيح كلذ

 !ذهلديارشلا» يشل [ ينيدعي نأ : ير ىسع ] لوقي !نا: ةنايتسفا دنع تكور ركذو كبر ركذافائيشي كيس [ذا

 ءاهلمر د تأ بسن وا هلوقك ةريخ ناك نايسنلا لعل و ةعفذم و اريخ ىنداو [ اًدّشَر ] هذم برقا يسنملا

 ليش انامل ناهي وهاو ةدملا هن مهناذأ ىلع اًبررضم ءايح هيف مهثبل ديري[ ىيذس ةثام 5 مهفمك يف اود و ]

 نيذلا نم ملعا هذا ودبل امي مل ا هللا لق ةلوق ىذعمو - ادد نيينس فيلا يف مهناذأ ى ار هلوق يف

 كر ملأ هللا قو باتكلا لها مالكل ةياكح عنا ةداقق نع و هبهللا كربخأ ام قحلا و مهثبل ةدمل مهيف ارغلتخا
-< 

 نواس 0 ا تر رقو - ةذامص تاكل فططع نيذس و - اوبل اولاقو هللا ددع فرح ين لاق 5 مهياع
 ةريام تس

 أر

 |, فهكلا ةروس

 8 جلا

4 



 | فهلا ةروص

 8 رجلا

4 
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 يام ةدهس ه © همدموص <85 م” ةهرف عصم ربموم م -6

 © اذحا مهنم مهيف تفتست الو *“ ازد ارم ل يف راش اهو ليلك الا مهملعُي ام مهتدعب عا يبر لع

 6 هع : 5 ,مرم مم
 ىسع لفو تيسن اذ كتيير وذو + 3-هألا 26 ذا 5 اذ كلذ ٌلعاَ 2 ءياَشل 1! ناوقت ل لَو
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 هه 17 يك م هكا 55 اا ع

 اينيلشم و اينياشكم و ايامي مهرامس ارعث ةعاس 00 - مالسلا هيلع ليئربج ناسل نع

0 

 يف ٌةتسلا ءالؤه ريشاسي ناكو:شوناكاش:و .شونربد و شونرم ةراشي نع ناكو:- كللدلا' نيمي باحم) ءالؤه

 مهبلك محاو سوسفا مهتفيدم مساو سونايقد مهكلم نم اوبره نيح مهقفاو يذلا يعارلا عباسلا و ةرما

 نيرخألا لخدت نا ناهجو هيف تمأق - نيرخآلا نود لوالا ىف لابقتسالا نيسب داج ما تلق ىاف - ريمطق

 ىنعم لعفيب ديرت نا و - ىنيلعفلا ىف عقوتلا ىذعم هيرت معلا و مركا دق لوقت امك ىنيسلا مكح يف

 و26 مورو ,©-

 بيغلاب | نوفذقي و هلوقك هب ًانايتا و يفغخلا ربخلاب اًيصر [ بِيغعلاب بك ذل مااص وه يذلا لابقتسالا

 ناكم ىظلاب مجر اولوقي نا اورثكا مهنال بيغلاب اًكظ ليق هناكن نظلا عفوم مج 7. عضووا - هب نوتأي يا

 : 1 ثيدعلاب اهنع وه امر ه ع هريهز لوق ىلا ىرتالا نيئرابعلا وب قرف 0 قبب مل ئتح ىظ مهاوق

 2 مه يأ فوذحم أدابم ربخ ٌةَثلُم و ىسيناتلا ءات يف ءاثلا ماغداب مهعباز تأَث عرق و - نوذظملا يا
 ى.ءعرووم مربع ع هروورر هدو م

 مهجلك مهسداس نكن كلل ةفص ةعقاو ربخ و أدكبم نم ةلمج ىهبلك مهعبار و ا ا كلتنكر

 - نيلوالا نود اهيلع كماخد ملو ةئلاثلا ةلمجلا ىلع ةلخادلا واولا هذه امف تلق ناف - مهبل مهمات 5

 ىف ةفرعملا ىع الاح ةعقاولا ىلع لذ دت امك ةركذلل ةفص ةعقاولا ةلمجلا ىلع لخدت ينللا راولا ىه تلق

 يرق نم اًذكلشأ ام و ىلاعت هلوق هنم و فيس هدي يف و دب زول ورحل عشا نرفوم نسج هلك قاوم

 رققسم كمباث رما اهب هناصتا نا ئلع ةلالدلاو فوسصوملاب ةفصلا قوصل ديكات ةتدئافو مولعم ع اهوا

 سفن ةئينامط و ملع تابث نع ةولاق مهبلك ممماَث و 06 اولاق نيذلا ناب تتنؤأ ينللا يه واولا ةذهو

 عبداو بيكلاب اًمِجَر هلوق ىيلرالا نيلرقلا عْبتا هناحبس هللا نا ةيلع ليلدلا و مهريغ امك ّظلاب اودجري ل

 قبي مل يل ةدعلا تعطقنا واولا تعتو نيح سابع ىبا لاق و - ليَ ا مهملعي ام هلوق ثلاثلا لوقلا

 نم ٌلياَق 1 ليق و - تابثلاو عطقلا ىلع مهبلك مهنماث و ةعبس مهنا ثبنو اهيلا تغتلي داع ةدع اهدعب

 اذك و اذك مهيف باتكلا لها لوقيس يل ةصاخ بانكلا لهال اذه ىلع يولرقيس يف ريمفلا ل فاشل انكلهإ

 ناش يف باتكلا لها لٍداجت الف [ مهي رمت ف ] نيمخت و نظ ىلع مهرثكا و مهنم ليلق يفآلا كلذب ملعال
 يزتال و بنسحف فيلا هللا ىحرا ام مهيلع صقت نأ وهو هيف قمعتم ريغارهاظ ًالادج آلا فوغ باعصإ

 [ تفتستالو ] نسحأ يه ىنلاِب ملداجو لاق امك مهيلع نرلا ىن مهب فينعت لو مهل لييجت ريغ ن
 نال ةدنع ام فيزت و هيلع هنرتف ائيش لوقي ىتح هل تنعتم لاوس مهتصق نع ميذم |دحا لأست الو

 ئحنوا ناب كلدغز» دق هللا نال دشرتسم لاوهالو ةلماجملا و ةأرادما نم. ةب تيصو ام فالخ كلذ
 و >

 [ ادع ] هى ىلا[ كلذ لماف يلا ] ةيلعا مزعت .ءي هل لجال ناوقت الو [ هي اشل َنْدوُقَت الو ] مهتصق كيلا
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 لن ل 32 ه8 اهو ص و ريبربلو د هربر#ب م 1 018 + ,- ج ا

 مهجلك مهكماث و ةعدس نولوقي و * بيغلاب امجر مهبلك مهس ناس ةسمخ ىنولوقي و مهباك مهعبار ةحاد نولوقيم

 هومر 50 . 2 « 0 ه6 1-0 ءءء
 نوعزانكي د ذآ ليق و - مهناكمب نوكرجتيو نوملسملا ةيف ياصي [ !|دجسم ] فوهكلا باب ىلع [ ندخخذا ]

 . كيم رع مودم

 ةيألا نم هللا ربظا ام و مهتصق يف نوممكتي و فهكلا باحصارما مهنيب سانلا ركاذتي يل مهرس مهيب
 هد ده2 اب

 اولاقف مهيلا قيرطلا نودسي فيك و مهناكم نوفخب فيك اوُنوُذ نيح مهرما ريبدت' مهند 00 وأ - مههف

 ىتح مهكولم تثّعط و اياطغلا مهيف تمظع ليجنالا لها نأ يور - انايخب مهفيك باب ىلع اونبا

 ىلع هموق فارشا نم ةيقف داراف سونايقد كلذ يف ددش نمم و اهتدابع ىلع اوهركا و ماذصالا اودبع

 اررمو فيلا ىلا اوبره مث هيف َبّكدتلا و ناميلا ىلع تابثلا الا اوباف لققلاب مهدعوت و كرشلا

 - مكميرحأ انا و اوماثف هللا ءاجحا بمحأ انا ىنم نوديرت ام لاقف هللا ةقطناف ةردرطف مهعبتف .بلكب

 ىلع هللا برض ها ع م اواخد و مهنيد ىلع مهعبتف باك هعم عارب اورم لق و

 ثعبلا ىف ةهقكلمم للها فاتخا دقو ىنمؤم ملاص لجر مهئذيدم كلام هللا مهثعبي نا'ليق و مهناذا

 نيجي نا هير لأسو دامر ىلع سلج و اعسم سل و هباب قلغاو هتيب كلملا لخدف نيدحاجو نيفرقعم
 امل و همنغل ةريظح ندع كيلا 9 هب كا مدهف مهناهعر نم لحجر سفن ّى هللا ىقلاف قحلا مهل

 ازذك دجو هناب هومهتا سونايقد برض نم ناك و قرولا جرخا و ماعطلا عايتبال ةوثعب نم ةنيدملا لخد

 ةيآلا ىلع هللا اردمح و مهررصباو هعم ةذيدملا لهار كلملا قاطناف ةصقلا هيلع صقف كلملا ىلا هب اوبهذف

 اوعجر مث سنالا و ىجلا رش نم هب كذيعن و هللا عدونس فكلملل ةيتفلا تلاق مث ثعبلا ىلع ةلآدلإ

 بهذ نم توبات دحاو لكل لعجف رما و هباذث مهيلع كلملا ىقلاف مهسفنا هللا ىنوت و ,هعجاضم ىلا

 م نيب لع مير ا ددسم بعيعلا باب ىلع ىذب و جاسلا نم اهلعجف بهذا نيهراك ماذملا ىف مهأرف

 ىلا اودقهي مل املف مهثجا ةدص و مهلاوحا و مهباسنا ىف مالكلا اولقانت و مهرما اوركاذت مهناك نيعزانتملا مالك

 فئلوا نم مهئيدح يف نيضئاخلا لوقل در لج وزع هللا مالك نموه وا - مهب ملعا مهبر اولاق كلذ ةقيقح

  باتكلا لهاا نم ملس و هلو هيلع هللا نول هللا لوسر دهع ىلع مهيف اوعزانت نيدلا نم وا - نيعزاذقملا

 باثكلا لها نم ملس و هلأ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نمز يف مهتصق يف ضاخ نمل ريمضلا [ نلوم ]
 مهيف هيلا ىحوي نا ىلا باوجلا رْخآف مهفع مّلس و هلأ و هيلع هللا ىّنم هللا لوسر اولأس نينمؤملا و

 مهمات و ةعبس لوقي نم مهنم بيصملا ناو مهددع يف مهنالتخا نم مهنيب يرجدس امب ارابخإ تلزذف

 نارجن لها نم امهباعصاو ينقاعلا و ديسلا نإ يورو - :ليلقلا ىئلوا_ ىزم انا "سابع نبا لاق - هب

 اوناك ايبوقعي ناكر ديسلا لاقف - فيكلا باحما ركذ ىرجف لس و هلا و هيلع هللا ىلص يبذلا دنع اوناك

 ةكبس اوناك نوملسملا لاق و - مُهبْلَك مهعداس ةسمخ اوناك ايروطسن ناك و بقاعلا لاق و - ْمُهبْلَك مهعبأر ةّئل
 هر ور هعع

 ملح وهلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر رابخاب كلذ اوفرع امنا و نيملسملا لوق هللا ققحف مهبل مهنماَنو

 ١8 فيكلا ةروس

|| 

 | دن



 | فوهمىلا ةروس

 ءزجلا

4 |] 
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 .٠ ه٠ مص وموهو همدعدو هيي هب"هردإ خ2 هيل هةمدرزو +. ٠ هرب هدوس

 مهنلم يف .مكوديعي وا م مي 5 ار نا مهل © - نرعشي ال و فطلتيل و 5 ٍقزرب مكتاياف

 ” ريس < - ©

 نوعزاذني ذا * ًاييف كسير ٌةعاسلا ناو و قع هلل 52 نا م انرثعأ فدك و ه ادب اذ وَاقُت لَو

 هز موس هر 0

 هان جنم مهياع نوجد هرم قلع ودلع نيد لاق * مهي ملأ ا * ناب مهياع او هد 0 ماهر | مهنيب

 قرو نم ًافنا ذخّتاف باكلا موي قنا كي ةجنرع نا فتميدحلا هذم و ةبورضم ريغ وا تناك ٌةبورضم

 نبا أرق و - ةروصكم وا ةحوتفم واولا و ءارلا نوكسب مكقروب عرق بهذ ىم اغنا نخي نا هللا لوس لي

 مغداو ءارلا نكسا و واولا رسك هنأ نصيحم# نبا نع و - فاكلا ىف افاقلا ماغدا و ءارلا رسكب مروي ريثك
 نم مهعم ناك ام مهدوزت و اولاق سوسرط ةذيدملا لوقو - هدح ىلع ال نينكاسلا ءاقنلا زئاج ريغ اذهو

 نيلكتملا نود هللا ىلع نيلكوتملا يأر وه رفاسملا ملصي امر ةقفنلا لمح نا ىلع ٌليلد مهرارف دنع قولا

 مر نع اهلأس ىمل اهنع هللا يضر ةشئاع لوق هذم و  تاقفنلا نم موقلا ةيعرا يف ام ىلعر تاقافتالا ىلع

 نا كلا نيذعلا كيدش ناكهنا ءاملعلا فكيلاعص ضعب نع يكح امو كوب | هنايمه هياع نشي

 ةوتا يح ىلع جوف مهذص مزع املك ةداب لها ريسايم تداكن كلذ هنم ماوعت و هللا تيب يح قزري

 ام هدنع نمل لاق هع اوضفنا اذاف مهلذب 0 و مهيلا رذتعيف هيلع اوحلا و هب ارجع نا هل اولذبف

 ٍلَكْس و هلوق يف امك لهاا فذحت اهلها يأ [ هيأ ] ىمحرلا ىلع لكوقلا و نايمهلا دشن ناثيش الا رفسلا اذهل

 امين ةقيذلاو فطللا فلكتيل و [ فظلتياو ] صخرا و رثكا و بميطاو للحا [ ًاماعط ىكزأ ] ٌةِيَرَقلا

 ىزعي [اًدحأ م 3 نرعشي الو 01 ىنح يفخلا رما يف 0 0-5 ىذح ةعيابملا رما نم ةرشاجي

 ايزملقا هيف بربس هنال مهب هذم اراعشا كلذ ينسف اذب روعشلا ىلا هنم لصق ريغ نم يدوي ام ىاعفيالو

 مهّداع تناك و مجرلا ي ه و ةانقلا ثبخا مكولتقي [ مقومجري ] * اهنا يف ردقملا لهالا ىلا عجار مهنا

 ةرورجصلا ىنعم يف نوعلا و اهيلا مكوريصي و فينعلا هاركالاب [ مِهنَّلَم يف ] مكولخأتي وا: [ مكوديعي ذأ ]

 متلخد نا [ ادبأ اذا 5 ىل و ] لعفلا ءادتبا نوديري اذك لعفا تدع ام نولوقي مهمالك يف ءىش رثكا

 ملعيل مهنلع انعلطا ةمكعلا ىم كللذ يف امل مهانثعب و مهانمنإ امكو ( مهيلع اًنرّدَعا كاذك و ] * مهفي» يف

 ادع ' هتهابنتا و. مهتمون يف مهلاح نأل ثعنلاوهأو [قح هللا دمو نأ ] ملاح ىلع مهاذعلطا يذل
 منيد رما مهنيب نوعزاذتي يح مهيلع مهانرثعا يل اًنرثعاب قاعتم ا ]و ثعبي مث تومي نم لاحك
 ثعبت لوقي مهفعبو -داسجالا نود حاورالا ثعبت لوقي مهضعب نكن  ثمعبلا ةقيقح يف نوفلتخ و
 تناك امك اهحاورا اهيف ةساسح ةيح كعبت داسجالا نا ىيبتيل و فالخا عفتريل حاورالا عم دكاسجالا

 ةثل مهفيك باب ىلع يل [ اداب مهيَلَع اوُنبا ] فيكلا باحما هللا ىنرت نيح [ اوُلاَثَف ] توملا لبق

 لس و هلأ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبرت تظفح امك اهيلع ةظفاحم و مهةبرتب اًده سانلا مهيلا قرطتي
 - . ه ا” مرعس< عم ِع 2 ' 1 ١

 مهيلع ءانجلاب و مهب كئارا اوناك و مهكلم رو نيدملسملا نم [ مهرمأ ىلع اوبلغ نيدلا لاق ] ةريظحلاب
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 2 0 7 < هدم 1 2 ه5 اه ء * هللا 00 فذ

 مست و5 ادكرم أد هل نجحت ىف, لا نمو ديلا 6 | دهي نم تي نم فلذ

 م هرددم 6ه هدض 2 ب هعو سيو « هيد وم < 2

 تيلول مهيلع تطاول *ميرلاو ةيعارذ طمأب ميكو" 2 لامشلا تاذو رمل تن ن مهيلقنو دو 5 مهر اظاقيإ

 و 3 د تا دعم مرو

 انتَ اولاق ”٠ مكتمل مك مهم لاق 1 مهل ارلداشببل مهلدعِ فيدَكَو 6 يع مهنم تلم اراك مهنم

 لهم 2 0 ل هرب 0< 62 هم هرب هع هوه متو

 اًماعط ىئكرا اهيارظنيلف ةنيدملا كلا هذه ذه مكقروب مكدحأ اوُدعباف مقبل امب ملعا مكبر اولاق - م ضعبرأ اموي

 فلس نم لك ناو ةميظعلا يلب صاصتخلالا و ةيذسلا ةماركلا كات لين ىل) مهدشرا و مهناعإ و مهب فطلف

 دج نلف نالذخأل ضرعت نم و ةداعسلا ىلا ىدنها و حالفلا باصا يذلا وهف نيدشارلا نيدتهملا ةقيرط

 داكذأل ظقي عمج كافيا و - دحا لكل باطخ اهحنأف و نوسلا رسكب [ مهبسحتو ]هللا نلذخ دعب ةدشرير هيلي نم

 ين ناتبلقت مهل ليقو - مهبلقت ةرثكا ليقو - اظاقيا كلاذا راظاذلا مهبس 24 ماهن مهو ةيلغم ,هنويع ليق - دكن يف

 عاؤلع ابكت و يق و 2 ىلاغت اهلل ريفظلا واذا ملي و ترو - ءاروشاع موي يف ةدحار ةبلقت ليقو - ةخسلا

 رفعج أرقو - مهبلقت لهاشتو ئرتو لبق هذاك اًظاقيأ يد هيلع لديرمضم لحعفب هباصتنا و ابوصنمردصملا

 ناك اذا لمعي ال لعافلا مسا نال ةيضام لاح ةياكح [ هيءارذ طساب ] مهبلك بمحاص و يا مهبلاَكَو ٌقداصلا

 نيصولا و - ةيضاملا لاحلا ةياكح تبون اذا الا ديز مالغك ةنرعم ةيقيقح فيا اذا ةقئاضاو نونقعلا ان ذعم يف

 هركنمر دغ اهب يفررعم ر يلع * اهنيصو دشيال ءاضف ضراي «رعش ه دشنا و بابلا لوقو  ةبذدعلا ليقاو - ءانفلا

 وهر ليقثتلاو فيفخألاب [ اًبعر ]وداي اهبلقر ةزمهلا فيفخب ىرقو  ةغلاجملل مالا ديدشكب تنمو كركر

 مظعو مهروعشو مهراغظا لوطل ليقو - ةبيهلا نم هللا مهسبلا امل كللذ و هؤلمي يا ردصلا بسعر يذلا فوخلا

 انرظنف ءالؤه نع اذل فشُكول لاقف فهكلاب رمف مررلا ازغ هنا ةيرعم ىعو - مهنكم ةشحول لِدقو - مهمارجا

 تيلول ْمهيَلَع تعلطاوأ لاقف كذمريخ وه نم ىلاعت هللا عنم دق كللذ كلا سيل سابع ىبا لاقف مهلا

 املف اولعفف اورظفاف اوبهذا مهل لاقر اسان ثعبف .مهملع ملعا ىتح يهتنا )ل ةي هاو ناعيا ارارف مهم

 مهاذملا امك وا[ مهفثعب فلدك و ] «راولا مضب اك دطاوَل خيرَ و - مهتقرحان احير للا تلاعب كفاوملا اولخ د

 مهلاح اوفرعي و اضعب مهضعب لأسيل اعيمج قعبلا و ةمانالا ىلع هتردقب اراكذا مهانثعب كلذك ًةمونلا كلت

 مولع هب معنا ام اوركشي ر انيقي اودادزي و ىلاعت هللا ةردق مظع ىلع اوُلدتسي و اوربتعيف مهب هللا عنص اهاو

 داهتجالازاوج ىلع ليلد هيفو نظلا بلاغ ىلع ينبم باوج [ موب ضب وأ موي انت اولاق ] ةباوصركو

 مهيلع راكنا [ محب امب ملأ مكبر اولاَق ] ءاطخ ىنوكي نا زاج نا و .ابذك نوفي ال هناو بلاغلا نظلاب ٍلوقلا و

 نا و ةلواطتم ةدملا نا هللا نم ماهلاب وا ةلدالاب اوملع دق ءالؤه ناك مهثبل ةدمب ملعا هللا نا و مهضعب نم

 مهموي 5 مهل ' اونظف لاوزلا دعب مههاجكنا ناكو ةردغ فهلا اولخد مذا يردرر - هللا الإ هملعي ) مهبم اهرادقم

 كيدِحركاذتي اوكعبان مهلوق اولصو فيك تلق ناف - كلذ اولاق مهراعشأ و مهرافظا لوط ىلا اورظن املف

 ةضقلا ٌقرولاو -مكمهي اممرخآ «يش يف اووف هملع ىلا مكل قيرط 9 فلذب ملعإ مكبر اولاق مهناك تلق - ةدملا
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 و ٠ سه م6 هدد

 يقع ه6  ؟مل هدموثوم 2 هم

 ذا 3 ايدك للا ىَلَع 7-5 هم ملظا ىمف 2 0 هيلع نونا د 1 3 5 نم ادق

 عمو دأب هم هه سا وربس همم رهو *٠ دبه" + 010 08 00

 ع اقفرم رك م 1 دهر كك ند مكبر ١ كلر شذي فهلا ى ل د هللا ا 0 امم و مهومئلزخعإ

 م م ةوجيف يف مهو لامعا تاّذ مهضرَفل تزرع اذآ و نمل تاَذ مهم ن ل ل اذا سمشلا 5 7

 هثاو ص

 ربصلاب اهانيوقو [ مهبول ىلع افطيرو ] تيبثنلاو قيفوتلاب [ ىذه مهندز و ] ةرافكل ةنهب ةيآو مهناصز

 رهاظنلاو ىتع) ةملكب مايقلا ىلع مهانرسج و نإريغلا ضعب ىلا نيدلاب رارغلا و ميعذا] و ناطوالا رجه ىلع

 منصلا ةدابع كرت ىلع مهبتاع نيح هب ةالابم ريغ نم سونايقد وهو رابجلا يدي يب [ اَوُماَق ذا ] مالسالاب

 دعي اذا طش نم هيف داعبالا و ماظلا ىف طارفاا وهو ططغاذ الرق [اًطط م ] -[ ضرألا و تومسلا بو انو اولاَقَف]

 ىنعم يف ربخ وه رربخ [ ادَحلا ]و نادي فطع [اًنموُف ] و أدنبم [هالؤه ] » ةريغ يف و موسلا ىف طشا هذمو

 نايتالا نلل تيكبت وهو [ نيب نطلسب ] فاضملا فذ ميتدابع ىلع ىوتأي اله [ مهل َنوُنايَل ول ] رانا
 ىنح ةجعلا نم ىيدلا ىف دبال هنا و ديلقتلا كاسف ىاع ليلد وه و لاحم ىناثرالا ةدابع ىلع ناطلسلاب

 ضعبل مهفعب نم باطخ [ هومر ناو ] - هيلا كيرشلا ةبسنب [ اًبْذَك هللا ىلع ىرّتفا ] تبثي و مصب

 مهومتلز بع فاو ينعي ريمضلا ىلع فقطع ٍبصن [ نودبعي امو ] مهخيدب رارغلا ىلع مهقميزع ثممص نيح

 نوكرشي و قلاخلاب نررقي اوناك مهنا يبرر ام ىلع الصتم ءانتكسا نوكي نا زوج# [ هللا لها مهيدوجعم مخارتعا و

 هللا يغ اردبعي مل مهنا ةنفلا نع ىلاعت هللا نمر ابخا ضرتعم مالك رهلدق ر  اعطقنم نوكي نا و - ةكم لهإ امك هعم

 ةوق و هللا لضفب ةقث فلذ اولوقي نا امإ عفتني يلهب قفتري اموه و اهرسكو ميلا متفب ىرق [ اير ]

 أبين مهضعب نوكي نا امإ و - مهرصع يف يبن هب مهربخي نا اما و - مهنهقي عوصن و هيلع مهلكوتل ميئاجر يف
 زوم راوزتد و كرو - امهب عرق دق و  اهفذح وا ءازلا ىف ءاثلا ماغداب تففختروازتت ءاصا ليام3 ي 001

 ةهج [ِنْيِمَيلا تاَذ ] قدصلا ىعليملا زوزلا و هيلا لام اذا ةراز هذمو لهملا وهو روزلا نم اهلكوراَمْتَو 3
 ه ةمرلا وذ لاق اق مرصلا و ةعيطقلا ىذعم ىم مهيبرت ال مهعطقت [ مُهضرْعُت نيميلاب ةامسملا ةيجلااهتقيقح و نيميل

 نم عستم يف مهر [ةنم ةوجف يف نمهو] «سرارغلا نهن ذاميا نع و الام ةننرشمزارقإ .ذرقي نعظ لأ | «رعش

 عحاو ناكم يف مهنا عم اهنورغ الو اهعولط يف سمشلا مهييصت ال هلك مهراهن لظ يف. مهنا ىنعملا و تفهكلا

 ماوعلا حر هية مهلاذي مهراغ نه حضيماو ليقو - مهنع اهبج<اهللا نا ال ول سمشلا ةباصال ضرعم متقزم

 اهضرقو سمشلا راروزا نم مهب هللا 0 يلا[ هللا تبا 95 َفاذ ] راغلا برك نوم لاو ميسخلا كب و

 مهل اصاصتخا مهبيصت )و سدشلا هبيصت تسلا كلذ يف ناك ام نا ينعي ةقايإ قم ةيا ةيراغرو ةعئاظ
 3 )م ا 2 : 3500 1 :

 هللا تيا نم ىلذ ىنعم رادبا ةأنقم ىف مين شعن تانبل لبقتسم 0 فهملا باب ليقو  ةماركلاب
 4 . 1 هود مو م هدي ه < 4ك : 5 ١

 مههوجرد هل اوملساو هللا يف اردهاج مهناب مهيلع ءانب ا دنههلارهف هللإ دعي ن< 0 هللإ تايا نزعل مهنيدح و' مهناش نا



 ةيلرش

 ماهم ه .ه همه هدوص هر ه 86 2مم هر - لا .٠

 كتم هموم 0 همم هدم سو 2 رع

 8 ءزجلا 2 3 تطل يي ١ م مهلذعل م 75 م اددع نيخس ر فنكلا كلا 7 3 9 01 © انشر

 8 مهيولق . ى اع انطير و © ىده مهلدز و مهبرب اوذمإ ةينف 5 م ا ا صقن ند” © نم ع ل 3 ه مور 07 21 هو هرمرو < هدم مطمدررده مدع د وو <.

 راغلا فهملاو - ةليو ط ةدم مهتويح ءاقبا و ففهكلا باح ةصق نم مظعا كلذ نا يذعي [تبس> 2

 مهديصو * ارواج ميقرلا الإ !مب سيل و هرعش «٠ تلصلا يبا نب ةيما لاق - مهجلك مسا ل و - لبجلا ىف عساولا

 ليقر - فهكلا باب ىلع لعج مهئرامسا هيف تمقر صاصر نم حولوه ليق و * مه فهكلا ىف موقلا و
 - مهتبرق ليقو -لججلا ليق و  فهكلا هيف يذلا يداولا وه لهقو - لبيجأ) ىف ارقن مهثيدح اومقر سشانلا نا

 هيرجعشد]ذ ىلعوا -ردصملاب افصو امتي سس ه [ اَجَع ] ةيأ [اونأك ] ىنيطسلف نود ةلياو ناجضغ نيب مهذكم ليقو

 [اًنرشأ مانع .,يهاو ] ءادعالا نم نمالاو قزراا رةرفغملا يه وكتمحر ئازخ نم ةمحر يا [ ٌةَمحَر تفئدلم]
 تيأر فاوقك هلك 55 انرما لعجاوا -نيدنهم نيدشار هبسب نوكذ ىتح [ [!دشر ] رافكلا هَ ةقراغص نم هيلع نحن يذلا

 ثاوصالا اهيف موهبنتال ةليقث ةمانا ,هانمنا يذعي عمستى ا م اباجح اهيلعانيرض يا [مهناذأ ىلع اًنيِرَصَف]- !دسإ كنم

 لاقي امك باجتلا وه ىذا لوعفملا فذ ءينتسي الو عمسي الف هب حاصي همون يف لقثتسملا ىرت امك

 ديري ناو - ةرثكلا ديري نا لمتعمف ندع تاوذ [ اودع نينس ] ةبقلا اهيلع ىنب نوديري هتأرما ىلع ىئب

 ميت ملف :ددع رادقم مهف لق اذا جاجنزلا :لاقو اه نم 5 ١ اودِدلي 5 ةاوقك هدنع ليلق ريثكلا نال ةلقلا

 كيرقو هيف لمعي ملف ماعلا هذعقلعف ماهفتسالا ىئعم نوضتي أ هاد نأ ئلا جاقحارثك اذاو نعي نا

 هنإ امك ةلمجأ) نومضم ملعي لعاف و هيلا ملُعي كاذساب ال ءادتبالاب هعافترا نآل اضيا هنع قلطازساال

 هلوق تيدر الكيوي اارخشمم :ارمماا يول ايتو اقبل هلم هس ياعتا 0 -ِ يال معا

 ملعأ مكبر اولاق نيذلا ناكو منتجا امي ملعا عير اولا من ضخ وا اسوي نبل اولا متثبل ّئ مهم ُلئاَ 4/5

 ضامي( قيفطلا مهريغ نم نيفلتخملا نيب زجل 3 وا - لواطت دق مهثجل نا اوملع نيذلا مه مدثبل ام

 هجولاب سيل تلق  ليضفتلا لعفا نم هلعج نميف لوقت امف تاق ناف - مهثبل تاقوال ادما طبض مهيأ يا

 نم سافا و برجلا نم ئدعا وحن و سايقب سيل يرجعأا يثالثلا ريغ ىم ةءانب نا كللذ و ديدسلا

 بصنني نا اما ولخب الادما نالو هب فيكف عنتمم نارقلا ريغ يف ذاشلا ىلع سايقلاو داش قلذملا ىبا

 لعف رامضاب هبصنا ينا معز ناف ىذعملا ةيلع كسي الف اوُنِبلِب بصني ىنااماو لمعي ال نملك

 ٌتدعبا دقف سنارقلا برضن ىلع ه اسناوقلا فويسلاب انم برضا و ه ع ه هلوق ينردضا امك ىصخأ هيلع لدي

 ىلاق تاةرامضال هريدقت ' ىلا: لرطضما تنعجتا اتا لعت لطحا نوعي تكتل وق ةفيزت زكا لدا

 لج ورع هللا تلق - مهن اذأ ىلع برضلا ىف اضرغ ةدملا مهئاصحاب ملعلا ىلاعت هللا لعج فيك ثلق

 ينمئملافطل نوكي و ارادتعا و اناميا اردادزهل مهلرمالا روهظ نم ملعلا هب قلعت ام دارإ امنا و كلذب املاع لزي مل
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 دمنا اولاَق يذلا رذني و دبا هيف ىييثكاس © انسح ارجا ميل 8 قيل: نولمعي ى يذلا نينمؤملا

 ىوردرود ه وب مهم ةدم 6 مريم 0

 قفئلعلف © اًبذُك الا | نولوقي نا مههاوذأ نم جرخت ةملك تربك * ريما
- 

 و لع نمي هب ملام © ادّو هللا

 م ريك د 0 دي ول وم 5 مهولببل اهل ني ضرألا ى سا 0 هوا مولع هداك ارك يوصل," ودك نكد
 , 5 8 هع 2 ههنا هنا ةديلاهك هادا معاوزلا هابط وح اع نوم 000 ا

 او مققولا و و فهلا بعصا نا تبسح ما 8 ازرج |ديعص اهيلع ام نولعاجل انإ و جه المع نسحا مهيا

 نووووححبصح

 د د] هلوق يف ةراذلا ريركت هيلع ليلدلا و هيلع راصتقالا بمجوف هيلا قوبسملا 2 غلا وه ةبرذنملا لعج

 مهل نا هلوق يف هب رشبملا ركذ امك هب رذنملا ركذ ريغ نم نار د ركنملاب اقاعدم دلو هلا ا اولاق يدل

 ينعي هذاخلاب وا داولاب يا [ مع نم عب بم ام] - ةّدجلا ّىسحلا رجالاو - مدقتب ءاذغتسا اًذَسَحَ اًرجأ

 نم مهؤرابأ هئلمتشا دق و ءابالل هيلقتاو طرغم لهج نع نكمل 55 نع ردصي ما اذه مهلوق نأ

 ا ل ع 0 و وين 00 7-6 0
 ةانعم تلق ملع بم هي مهل امه ليك فعيكف ناحسسم ادلو هللا ذاختا ثق ناف ةليوست و ناطيشلا

 هيلا لصوملا قيرطلاب لهجلل امإ ءيشلاب ملعلا ءافتناو هتلاحتسال ىلعي امم سيل هنا ماع نم هب مهلام
 5 0 رار 5 0 0

 عفرلا وزيدمتلا ىلع بصنلاب ةملكو [ةمللك تربك يورد - ب ماعلا قلعت م0 00 ناعح دعنا و هذال اهاو

 . ”و< .ه و وم يك 3 8 - 5 : 5 5 .٠

 [ مههاوفا ند جرخ 1 و ةملك اهربكا امم ليق هذاك يرجعتلا ةيموول ةيفو غلبا و لوقا تقلا 5 ةياءاقلا ىلع

 ناطيشلا هسوسوي امم اريثك ناف مههاونا نم اهجارخا و اهب قطخا ىلع مهئارتجال اماظعتسا ديفت ةملكلل ةغص

 كس مهتنسلا هب اوقلطي و ءر اوهوغتي نأ نوكلامكي ال تاركذملا ى م مهسفنا هب نوندح# و سانلا ا

 تلق ناف- ةمضلا مامشإ عم ءابلا نوكسب تربك ىيرقو -ركذملا اذه لثمب فيكف ةراهظا ىم اروشت هيلع 17

 هةبهبش »اهب ةديصقلا نومسي امك ةماك ثتيدمس و |داو هللا نخت) مهلوق نزلا / بعل تتلقداد ثرِبُك يف رهءضلا عجرب مالا

 عرعر ه - -

 ”ثىد ه5 ؟ -

 [ فسعن عخاب ] عرقو - مهقارف ىلع ف ردو ةسفن عخأا هو مهر ,انأ ئلعتارسح 25 هتزعاو

 أرق نميف يضمال و | رفمأوي مل نإ د نميف لابقتسالل وه و اهلهم و اهلتاق ين ةفاضالا ىلع و لصالا ىلع

 نا زوج# و - نزلا طرغل يا هل لوعفم [ اًهَسأ ] نرقلاب [ ثيدَعلا اذهب ] اونمّؤي مل نَا ىذعمب اونم ة

 ينعي [ ضر خلع 5 1 كسا فسآ لجر لاقي بمضغلا و نزلا ىف ةغلابملا ككتسألا و الاح نوكي

 هيض رب هد معمل :

 [ المع نسحأ مهيا مهول ] اهنم نسحتسي امو ايندلا فراخز نم اهلهال و اهل ةنيز نوكي نا 0

 هذه: نم [اهيلَع ام وعاجل (نا:] و هلوقب هيلا ليدلا ىف دهر مث اهب زارتغالا كلزتاو ا اهيف ددزللا!امعلاا رسل و

 ةطاما و تجب ةلازا يف ةبشعم ءارضخ تناك نا دعب اهيف تابن ال ءاضيب ضرا لثم ينعي ار اًديِيعَص ةنيزلا

 نمركذ 8 كللذ رحنو راجالا و تاجبثلا فيفجعت و ناوي ةنامإ نم ةنيز ناك هب ام لاطباو 000

 ف ملا هلك كلذ ةلازا و اهلرصحال ينللا سانجاا نم اهتوف قلخ امم ضرالا نيبزت ةيلكلا تايالا
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 عام تو وص مريده ل3 ىن معدوم

 اةاقوا ةروسأ ١ © اريبعت ةربك للا نم يلو هل نكي مل و + كلملا يف ُكبِرْش هَل نكي لو

 | هزجلا اهفورح اعوكر رر شع انئاو تاي رشعو ةئام يه ر ةيكم فهكلا ةروس اهتاملك

 نبت. |و-م
2 8 

 © ميحرلا نمح نمح لا هللا تهمل وحطت تدم صح.

 0 هه كذا ةصار 2160 كا 0 هروم ة- 5
 رشبيو هندل ن م اديدش اساب رذثيا اميُم قف اجوع هل لعجت ماو بسدكلا ةدبع ىلع لْرْنا ي يذلا هلل صل

 م ه2 دوه سل

 نيب غنباو اهلك اهي تناخت دو اهلك كتدَصِب رمت و هانعم ليقو - اليل ضفخ# ىنا رمع و ايلق عفري

 ىلا موق بضهذ و - فىئاعدب كالّصب ليق و - راهنلا ةزلطب تناغت و لهللا ةولصب رهجت ناب يبس كلذ

 هم 6 2 © ص م هرمم هرب هي

 ةءارقلا ىف طسولا هجولا ءاديخنإل 1 لدجملا اكل ارا ةيفخو اعرضت مكبر اوعدا ةأرقب 8-5 ةيالا نا

 اهعنديل ةب ع لجا نم ادح] لاوي ملا - هب هزاردعال هنم هل عنام و لذلا نم رصان [ لذلا نم يلف ]

 اذه نم نال تلق  هيمحتلا ةملكب لذلا و كيرشلا و دلولا يفنب هفصر قال فيك تلق ناآف - هتالاومب

 هيلع هللا ىلص يبخلا نك ر -دمحلا سذج قحتسي يذلا وهف ةمعن لك ءاليا ىلع ردقي يذلا وه هفصو

 هلأ و هيلع هللا ىأص هللا لوسر نع  ةيألا هذه هملع بلطملا دبع ىنب نم مالغلا صفا اذا اس 2

 ةينوا فلا ٌراطنقلا و ةنجلا ىف اراطنت هل ناك نيدلاولا ركذ دذع ةبلق قرف ليئارعا ىنب ةروع أرق نم مّلس و

 « ميسجلا هناسحا ر ميمعلا هلضفب هللا انْثَرر ةيقوا انئاص و
 ع جسم

 فهكلا ةروص
 00 وسو هيلع دن ادت يل هللا ن

 ا لاك 050 طق ج وعلا نم ا ا
 همم

 تلقا 1 اميق ] بصنختا مي ففلتنات > هيف ةباصالاو ةمكحلا . نم هفم 5ىش ىش جررخو ةيناعم نع ضقانتلاو فنالتخالا

 يي لخادويف َلْزْنأ ىلع فرطعم لعجي 0 ةلوق نأل بعل نم !اح لعجت الو رمضمب بمصتخي نا صحألا

 هلعج اجوععل لعج# ملو ةريدقت  ةلصلا ضعبب لاعلا ىذو لاح نيب لصاف باتكلا نم الاح هلعاجف ةلصلا زدح

 تابثاو جوعلا يفن نيب عمجلا ةدئاف ام تلق ناف  ةماقتسالا هل تبثا دقف جوعلا هذع ىفن اذا هنال اًمِيَق

 رلخي الو ةماقتسالاب هل نوهشم مريقتسم برف ديكاتلا هتدئاف تأ - رخآلا نع ىذغ امهدحا ين و ةماقتعالا

 امْيَق ليق و - !يتحصب |دهاش اهل اقَدَّصُم بتكلا رئاس ىلع ًامِيُق ليق و - مفصتلا ورْبَسلا دفع جوع ئندا نم

 00 مكنردنا اذا هلوقك نيلوعفم ىلا دعتمر ذنا ام ورق و - عئارشلا نم هذم مهل نبال ام و نابعلا ملاصمب

 ا ِسِيْنَب باَذَعب هل اوق نم سأبلاو [اديدعت ساكو 0 [رْذديل ] هلصا و امهدحا ىلعرصتقاف

 مامشا عم لادلا نركسب ةذْدَل نم كورق و - ةدنع ار نوال | هند نم ] ٌةسابو امنا لعتلا ]لوي باشا

]| 



 7 ليوءارسا ىذب ةروس

 ١و ءرجلا

 1 ع

 ةىيسلا

 (؟ى6)

 60 صوص يدص رعو كس م ااوط مور 5و » 2و < هف <

 2رء؟ء 2 دو عمم هريرب ةهروربو يش ,مربتدس ”معه ممت ”

 رجا ءامسالا ةلف وعدت 3 كلا او كرا هللا - لق © © 0 مهديزيو نوكجب ن ناقذالل | نررخت و

 ١ دلو لحي مَل يذل هلل محلا لكو © يبس كلذ 0 7-0 اب تفاقت دو : كنكسب ريت لو
2 2 

 كارملا وهو ةيلع نارقلا لازنا و مّلسو هلأو هيلع هللا يلم نم تعزو معبر يا وبكل ىن دعو اه

 ةياطرإ اكسلقم يلا نارعلا مهديرتا يا [ ارشح مهديزي و » ٠ 6 امير دعو نك نإ ] هلوق يف دعولاب

 هب اوُدمأ ةلوقل الياعت نوكي نأ زوجي تاق - !ذامل ليلعت لِ 7 م ملعلا ا يذلا نأ 50000

 هسفن بيبيطتر ملسو هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةيلسنلا 5 ىلع لل الياعت نوكي ناو - وقصر 7

 ريخوه نم هب نما دقل هب اونمؤت مل نا لوألا ىلع و -هاماعلا نامياب ةلهجتلا ناميا نع لست ليق هناك

 نييعللا عيتجم وهو ىقذلا ركذ امنا و ةجولا ىلع طوقسلا ثلث  نقذلل رررخلا ىذعم ام تلق ناف  مكذم

 تيل ذا ينعفلا رهاظ: ةالطتسالا تراعي حلقي نافياذ نقذلا هيجي. هرم نضرالا فب ىقلياءاما نر ةدجلاسالا لال

 هانعم تلف ه مغلل و نيديلل اعيرص يخف * ع« لاق ةهجول و هنقذلر خ يف ماللا ىذعم امف هنقذ ىلع و ةهجو ىلعرخ

 نيلاعلا فالتخال ثماق - ناقذألل نورخت رك ملتلق نأف - صاصتخالل ماللا نال هب هصتخا ورررخأل هيجوو هنقذ لعج

 هللا اي لوقي لهج وبا هعمس سابعى با نع « نيكاب مهنوكلاح يف مهرررخ و نيدجاس مهنوك لاح يف مهرورخامهو

 وكذ لقتل علنا:اؤلاق باتكلا لها نا :ليق و -رخآ,اهلاومديو هاو نيهلا هبعت .نا اناهذي هنأ لاقن. نمحر اي

 رحتي ونورا دنلا ىنعمب لا ةيمستلا , نيود و#د#ةتسلرخكا سأل ]ذه ةيروقلا« و بهللازثكا دقو, نيحرلا

 امهب كارملا نمحرلاو هللا و - اديز ترعد لاقيف هنع ءانغتسا امهدحإ كرتي مث اديز ةتوعد لوقت نيلوعفم ىلا

 !ذهاماو اذه اهاةيكفإب !ذهب وا مسالا !ذهب اومس [ ى نمخيرلااوعذاو وأ هللا اوعدا ] ىنعمفرييختللو او - ىمسملا السلا

 متيمس نيمسالا نيذه يا يا يا يف امل دكوملا م اهبالل ةلطراصوو هيلا! (تفانضملا, بم ضو يآ يف نيوذتلا و

 امهامسم ىلا نكل و نيروكذملا نيمسالا دحا ىلا عجارب سيل هلك يف ريمضلاو [ نيل ءامسلا هلق ] متزكذاو
 م هدوم

 هلف هلوق ةعضوم عضوف ىسح وهف اوعدت ام 0 ىذعملا و مسالل ال تاذلل ةيدستلا ن ال ىلاعت هتاذ وهو

 ءاقسالا ريحا امهنوك ينعم .اهنم امهنال نامسالا:ناذه نسحت اهلك ةرامسا, تذسح اذإ هنال ىَنَسَدْلا ءامسالا

 239 فاضملا كندا ىلع كلتولط ةءارقب كتالصي 3 م,يظعتلا و سيدقنلاو ديمحتلا ىزاعمب ةلقتسم اهنا

 لوسر ن اكو راكذاو .لاعفا ةرلصلاو ريغ ل توصلا ىلع نابقتعت نانفص ةتفاخملا و رهجلا نا لبق نم نسبيا

 غتوص نم ضف ناب زماف اوبس و اوغل نوكرشملا اهعمس اذاف هتءارقب هتوص عفري ملّسو لاو هيلع هللا ىلص هللا

 زهجلا [ نيب تباَو | كلنفلخ م عمسُت ل ىتح [ تِفاَحُت ذو ] نيكرشملا عمْسُت ىتح [رَهَجَت لو ] ىنعملاو

 يبر يجانأ ٌلوقيو هتولص يف ةدارقلاب هتوصيفخب ناكهذع هللا يضر ركب ابا نا يور و - اطسو [اليْجَس] ةقفاخملاو
 0 0 - “ 5 3 -. . - .٠ . 1 ٠

 نأ ركبابا رصاف ناذمولا ظقواو ناطيشلا رجزا لوقيو هتوص عفري ةنع هللا يضر رمع ناك و - يدجاح ماع دّكو



 ١ ببامسءسسص7”" 0007

 ( اه )

 هدر مس رميومو 1 < مقود 6 َ ةهمو

 © اروبثم نوعرشي فكىئناال يناد يس و تومسلا تل وم لَنا ام تدلع دل لاَ ج اروجسم

 4 هيو 420 ل ريس هته م رس صاو دوص# س همرع 5 ”س نتا م“ 7 تع

 ضر اوككما ليارسا ين و 5: اعيبجج ةعس نيمو مدقرغافا لقوا ني زج زةنسورؤل دارت

 6 ًاريدَنَو ارقبم 0 كنلسرأ ام 03 ا قحاب هز قلاب وك 6 ًاقيغل مكب انج ةرخآلا كفو ءاج اًداَق
 ومص < م. 1024 2 ريزومس اهرب مع

 اوترا نيذلا نا - اوُنمْوت ال زا هب كما لق  ازكت هنزل و تعم ىلع ساّكلا ىلع ةارغتل ةذكرف انارك و

 [نالؤه لنآ ام] نوعرف اي[تمملع نقل ] كللقع طارخف ترحس [ اروحسم] مهابا داجنا مُهَءاَجْذا ئنعمو تربوا

 هسا 1 اهباو هد ةوحن ورداكم دناعم فكذكلو تافوشكم تانيب [َرئاَصب ] لجوزع هللا الإ تايالا

 ع معو لل

 رمالا ةحصب ملاع ان لب ينتفصو امك روحي تنسي نا: لونعمب: لعام ضي همسات.

 فكئظإ اناف رووسم ىنتننظ نا لاق ةناك هذظب هنظ عراق مل ضرالا و تاومسلا بر اهلزنم تايألإ هذه ناو

 تايأل فترباكم و هتح“ كثفرع ام كراكذنا يمه و ةرهاظ ةراما هل نال كذظ نم مما ينظر اكلاه [ روهثم ]

 علت اروهيسم كذظال ينا يبرمإ ةحصب ىكمدلع عم كالوق نال تحب بذكف كنذظ امإ:ر اهحوضو دعب هللا

 يا اذه نع كربث ام مبلوق نم كدلق ىلع اعوبطم ريخلا نع افررصم ًارودْدم هارغلا لاق و - باذك

 [ فارق ] ةقراغلا م الا و ةففخملا نإ ىلع اروبتمل نوعرفي فلاحا نإ و بمعك نب يبا أرق و - يرضي اغلب

 لدقلاب ضرالا رهظ نع مهيفني وا  اهنم مهجر و رصم ضرا نم ةموق ر ىسروم فخثسي نا نوعرف

 نا نوعرف دارا يتلا .[ ضرألا اوُنَكسا ] هطبت عم هقارغاب هللا زفتسا ناب هركم هب قاحف لاصيتحالا و
 مهاياو مكأيا ن 10 [ ًافيغل مباح ] ةعاسلا مايق ينعي [ ةرخآلا حو ءاج ذاك ] اهنم مكزفتسي

 هنن َقَعاَبَو ] ] تش لئابق نم تاعامجلا فيفللا و مكئايقشاو مكئادعس ندي اريمي و مكنهب مكتمل

 ةلامتشال. ةمكحلا و ّققعلاب اصبتلم الا لزنام و هلازنال ةيضتقملا ةمكعلاب الإ نارقلا اذلزنا اهو [ [ َلَرْت ٍقَحلابَو

 ىلع لزن ام و ةكئلملا نم دصرلاب اظوفحم قلاب الإ ءامسلا نم هانلزنا اموا - رهخ لك ىلا ةيادهلا ىلع

 راثلا نم مهردنتو ةنجلاب مهرشبنل آ]إ [ كذلسرا امو ] نيطايشلا طيلخت نم مهب اظرفحم الا لوعرلا

  ةنكرف هرسفي لعفب بوصنم [ ًانارق و ] كلذ وحن وا نيدلا ىلع ةاركا نم نم ءيش كلذ ءارو كيلا سيل

 لني ما لاق و !ددشم ةأرق هنا سابع نبا نع و  امجنم اقرغم هلوزن انلعج يا ديدشتلاب هنقرف يبا أرق و

 براقتم لصف ىلع لدي تفيفختلاب قرف نا ينعي ةنس نورشع ةرخآ و هلوا نيب ناك لب ةثلث وا نيموي يف

 ثدارحلا بسح ىلع [ هنت هزت ] تبت و ةدْؤت و لهم ىلع مضلاو متغلاب [ ثْدَم ىلع ]
 مهئامياب و مهب كيرتكيال ناو مهئاشب ءاردزالا و مهراقتحاو مهنع ضارعاابرمإ [ أوُمْوَت الوأ عب اوما لك ]

 أريخ ناف وعيا لها مهو نارقلاب اوقدصي ملو ىناميالا ىف اولخدي مل نإ مهنا و هفع مهعانتماب و

 تبثو ةوقدصو هب اوذما دق عئارشلا ام و يئمولا اهي اوبلع#و+ نبق اوأرق نيذلا ءاملعلا مهر لضفاو مهنم

 ةزاجنالو درمال لف ظطت فلا اوحتس ر |دجس اورخ مهيلعا يلت اذاف مهبنك يف دوعوملا يبرعلا ىبنلا هنا مهدنع

 ١٠ ليدإ ملا: يغب ةروس

 اه ءزجلا

 ا” ْح



 (ىدع)

 ىءارغ 8-7 قلخ يا هلل تت تلم خدع بير وةك مق َلَمَج و كتم قاف لعّرَفع فرقاء ترشها قلَح يفت ل
 © اروثك ناسا نأك * قادتنا ةيشخ منكسملا اذا يبو ةمحر نّئرَح كلمت تداول لق © اروعك لا .وملظلا قر يتق عج 5 ىلع ع ا وو ا سد عمد درع ديما 5 اه - ا 1

 « هير - ك##*ح هاد رييومو عل كوم - تي ا 7 وني زو هع ترم , - " عرب مريام معمم

 اج قاطع بهاي ليقرملا يقي لسه تنتمي حمت نييبرص انوه كقااو

 يس هس و هريص ءدلأ هسا ادعدع

 لمعت ىل اهتحول ٠ ادوحج ليئدلإ ضو. عم اوياغ ةسيقل ولا توملا وهو [ هع يي ا ةجآ مه سجو ]

 ا هدو دهم

 فلمت ر معاذ سلمت وكمت رن ءجدعت وا نويكسمت قنا ول ] ] يبت اهشعب لعق نم كيقع ءامسلاا ىره لاعمالا ىلع

 ام طيقست مثدإ وهو لصقتم ردمص ءاوتا وه ىشلا .لصقملا رهمصلا نم لهنا ءرمهسعملا ةطيرش ىلع !رامع

 57 ءو 53 27 أ .- سم
 - بارعالا رلع هيصنتي يد ةحيلا رش اذه و ةردسعت : ءرمصمأ شسعلا لعاق رختاد طعن نم ه3 لصق

<- 

 هم هرج "ل نريسع

 تع ات مش س اخ نأو :صاصقخلا) ىلع هالو ههع نوكلمت رشنا نأ وهم ىاجبلا رلع هيضقعي ام اماغ

 » يعصيقن ؛وهارا يل وحار معو و ء ع» سملاملا لوقوع يقتل زاوع تادوث» ع » متاح لوق هوحنو خادقملا

 علع ةمعترثام 1 هللا ةمصرو ريحا و اهقجملا ةروص يف الثا ز وبر سقملا لجال طقس امل لالا لعقلا ناله كتذو

 نم اجرت اهاوحر تكا ى يدلا ةكع لعل و ع لوقو مهين اهتمي 3 ئرقلا ةياغلا رشلاب فعول دع عد دق هتح

 رمحسَمَلاو هَعَي له تلق نأ اه - قدح اعَص ( ةروعع و اهي الشمل قار 3 نارك اوكلم ول معا هادع و اهبلا و عيمتيلا

 - دارجلار هيلإ و اصعلا يه سادع سا ىو فسم ليكن ىلوق نم قاتلا ءادعص ىلا 3 هما - ليععم

 - نافوطلا ىسحلا و - ليئارسا يند ,ئلع هتف ,يذلا علا و رحشأ و ريحا و - مهلا جوا اهضلاوس لمقلاو

 «بسك ني دسم لاس هقا زيرعلا ثديع بر مع ىو :ووطلا و رسلا و ريبتخا م تن تارمحلا ءصغتو نومستلاا و

 507 ءو2 ١ : 100 6 86 7 0 اس 5_7 7” 7 مهل 71 00 ١
 هةصعم عجرحتم بارجا تندم د موج كني ]7 ةدعع نوكي فيت رمع ه3 ,لاقخ ,سمطلا و ,ناسنلا ر كذغ

 قا لامع ىب قاوغص ,ىع م رز ب انلكوو كئويضج و رضو كفو زوج و ىيعصخب روسكم صدي اها
2 : 

 ليئاوسا يندل لع نأ ئسوم ,ئنا هل ١ ىحوا لاقت فلا ىع ملسو لاو , هيلع هلا ىلص يمتلا لآس .دويتلا صعب

 - اووحمت الو - قحأاب الا هللا ميحيتتلا سقتتا اولققت ال و - اونزت الو - اوقوست الو  اًميخ كلاب اركرشتالا

 اي منذ و-اعحرلا ىمع ادرقت الو -ةتصعم اومدَعت الو ةدقبل دل ناطلس ىلذ ئلا يب ىوخب رحت ايشست لبو الأ ايلكاتالاو

 نوغوَع_ نم مهلس ..ىل .لدارعا ,ىفي لس هل اذطغف [ ليعارسا يقي لكسف ] ءتجسلا ىاودعن ا ةصاخ نوعي

 وكت و. :تاوقضاعي ,ىإ ميلس ءا - مهتد لآ اح. ىع و.مهتاملا نع مهلس ولا - لقمارسلا يفي يعم لسرا هل للقو

 سس 4 , لاا مم د - -
 / ' 7 7 1 رو - 0 - 7 1 0-2

 عت لع قداس | يقي لاسع لس و هئاو هيلع هللا ىلع هلل لومو ةعارم هدنع لش و هثدوع وشل درو مسيموش

 هللا دبع مهرب ليتاس يني ىم نيف مل هللا ,لوسر اي ءلسق لدع و - شدو ةغل قع و زمه ودعي يضاعا ّ 20 14

1 - 
 - #_ث.- ناد 07 -, من د , - -_- 1 ١

 تمجتإو ئيح احدت 5 ترحااكت هك هلدآلا ىلا بست ةتديامع و تيتن مولاه تامالا سم 98 با ع مالم 2
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 ستتم < د« : 3 سس " < 2 سكاس م ع 8 < 1

 ليتم لبق ءجولا ىلعاسا تل - [ مخجق] قلعت مي هكسذع قاع - يلح ىّتمطتا نمل و رمعارنا لوقت
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 كل ع سل خ م يا

 مود مع 2 هس هرب بو رعد سل م هس هلع

 اديب هللاب ل 8 © 2 ص املا ص ع اهل ذأ نيدكنطم نوشمي كَم ضرألا ف 2

 مو اطو «رعمع ل 02 - 100 آذآ 5
 29 1 دج 5 للْصُي ل ني ري كدي نم و © اريصب اريح دابعب نك هنآ * مكتيبو ينيب

 27 6 م مذهج مهنرام * امصوامكبو ادمع هد ىلع ةميقلا موي مهرشحأ و هنود. نم مرعا6 مه < عءعومم هد 2-0 © يب يت ممرع < 00 هر ه هم ا هرع ه

 هم مد و 11 0-2 >
 اوري مل وأ © أديدج اعاَح نوتوعبمل انا“ انكر و اماظع انك اذا واق و اقنيأب اورقك مهلاب | ٌمهُراَرِج ٌفىلذ وأ اريعس همم 3 24

 اهو راكنالل هللا تكن ِيى ةزمهلا و ريشبلا هللا لسري نأ م هنراكنا يهو مهرودص ف 00 ةهبش الإ ملس و

 ءايجنالا ىلا وا هلاثما ىلا الا" يحولا فكام لسري ال نا هتمكح ةيضق نال هلل دنع ركذملا وه ةنالخف ةوركنا

 للا مهتحذجاب نوريطي الو سنالا ىشمي امك مهمادتا ىلع ا ةكملَم ضرألا يف اكول ] هناب كلذ ررق من

 نم ْممهلع اًنزحل ] نيراق ضرالا ىف نينكاس [ نيكامطم ] ةهملع بجي ام اوملعيو اهلها نم اوعمسيف ءامسلا

 راقخم ىلا كلملا لسري امنا ةباثملا هذهب مهامف سنالا امان دشارملا مهيدعي و ريخلا مهملعي [اوسر اكلم داما

 نيبوصنم المو اَرْشَب نوكي نا زوجي له تلق ناف - مهداشرا ر مهتوعدب راتخملا كلاذ موقيف ةوبنلل مهنم
 ام تغلب ينا ىلع [ منيب و ينيب ادهش ] تروح هل( ىذعملاو نس ةدجو تحل يالوشر شا [لاكلا) داع

 وهن مهلارحاب املاع [ اَريِمَح ] نيرّذخملاو نيرذنملا [ هدابعب نك هنا ] متدناعو متبذك مكنا و مكيلا هب صسلسرا
 دبي نمر ]* لاحرا زييت ادهش و ةرقكلل ديعو و مّلس و هلا و ةيلع هللا ىلص هللا لوسرل ًةيلست هذهو مهيزاجم

 نمو ] ةيف عوني فنطللا ىا فرع ندب الإ فالي ال هنآل [ يدّنهملا وه ] هب فطلد و هقفوي نمو [ هللا

 3 مى 6.9 هو

 - مههوجو ئلع راغلا ىفإ ىوبحسي موي ةلوقك مههوجر ىلع اراصنا [ داو م نجت نلف ] لدغ نمو [ ٌللْفَي

 مهمادقإ لع مهاشمأ يذلا نا قاف مههوجر ىاع نوشمي فيك ملعب و هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ليقو

 قحلاب نوقطنيالو نورصجتسي ال ايندلا ىف اوناك امك [اًمصو امكبو اهمع ] مههوجو ىلع مهيشمي نا نئلع روأق

 مهعماسم ني ام نوعمسي الو مهنيعا رقي اس. نورصتبيا »ا ككلذكرةرخحألا »هول موف ةعاطتشا) نع نوتات و

 نم ساوحأ| يروم اورشح# نا زوجتو - ىمضأ ةرخآلا ىنوهف ىمعأ هذه يف ناك مو مهنص لقي امب نوقطنيإلو
 ثلكا املك [ تبخ ملك ] نوماكتيو نورقي مهنا رخآ عضوم يف مهنع ربخأ دقف باسحت دعب راذلا ىلا فقوملا
 دعب ةداعالاب اوبذك امل مهناك * ةرعتسم ةبهتلم تععجرف اهريغ اولادي هيه رعتسم انيق راسو داو

 ءاذفلا ىلع نولزيل اهديعي مث اهيِنْعُتو اهلكأت مهءازجا ىلع رانلا طّلس نآ مهءازج هللا لعج ءاذفالا

 لد دقو دحاجلا نم ماقتنلا ىف لخدا هنللو كمعبلا مهبيذكت ىلع مهرسحت يف كللاذ ديزيل ةداعالاو
 ل ه سا مو ءعوررو م عد

 لعجو ةهلوؤ فطع مالع تن تلك ناقد [ديدج اقلخ نوتوعدمل اَناَ] هلوت علا [ مرج كيذ] هلوقب كلاذ ىلع

 «# م” ىرب <
 تاومسلا قاخ لك اع رق ىن 1 هل لقعلا ليلدب اوملع لد لى .ذعملا نال ا 6 1 ] ةلوق ىلع كمل لف الحا مهل

 هاوس الفإ اقل نشأ مث لاق امك نهنم اقلخ دشاب اوسيل مهنال سنالا نم مهلاثم| قلخ ىلع رداق وهف ضرالاو
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 | لدءارما يأب روع
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 اينو رع

 فمصخلا



 ( "مع )

 7 ١مم م هم © 6

 6 ارو ساّكلا رثكأ ىبان 7 لثَم لك نم نارقلا اذه يف سان اًنرَص دقَل و © ارجوظ ضعبل مهضعب
 ه © هس © 0 5 "صا ع

 روف بنو ليا نر التل وارقام زا نتتانلا ب زال صوف نك اولاكأو

 تام مولر 6ص هامصمو

 ىلل نوكي وا 6 يبق ةعثلملا و , هللاب يناث 3 اًقسك ان 00 3 كك َطقْسُت وأ 6 ل يفت اهللخ رمثأل

 ه ىم < بو يب هرع 5 يي رمرهدع م 0 سا

 ير ناحجس لق ور ادع نيل لْْمُك ىلح فيقرل ْوُن ناو ءامسلا" ف قرت را تنرخرت لل كَ

 ميدقلا يناثك هيف اهل لخدم الو ةردقلل هيف لاجم ال يذلا لاحملا اما و ةذع نوزجاع ةابعا] ماسجلا

 ىلع ةردقلاب فموي ال هنالزجعلاب هللا فضو زاجا كلذ ليقول و زجعم وه ال و هذع زجع دق لعافلل لاقيالف

 [ اققرص دلو ] قئاقعلا بلق و ةرباكملا مهلام سأر ناف لاخملا ئلع رداق وه اواوقيف اررباكي نا الا لاععملا

 تاق ناف - نوحجلا روقكلاو  هنسحو ةتبارغ يف لّئَملاك وه ىنعم لك نم [ لثم لك نم ] انررك و انددر

 ملف ليق هناك ىفنلاب لوأتم ىبأ نال تاع - اديز الإ ثببرض زج ملو [ روك الا سانا رثكأ ىبات ] زاج فيك
 اوبلُعو ةجحأ مهققل تانّيبااو رَخآلا تارجعملا هيلإ ع نارقلا زاجيعا نيبت امل « اروفك الا اوضوي

 ( ىتَح كلآم نآاواَك] ف ةريلا لابذا يف رّعتملا جوج لا توهبملا ّلعف تابألا حاوتقاب نولقعقي اوذخا
 اهناش نم ةريزغ اذيع [ اموبني ] ةكم ضرا نوفعي ضرالا نم فيفختلابر يهتز منفت [رجفَت 1

 نإ ىلاعت هللا لوق نوفعي [َتْسَم امك ] ءاملا بمع نم بوبعيك داملا عبن نم ٌلوعفي عطقت ) ءاملاب عبنت نإ
 روسو ةردسك ةفسك عمج نيسلا نوكسب اًفْسك عرق - ءامسلا نم افسك ؟ مهيَلَع طقشت وأ ضرألا م م فس مَن

 يدلاو و هذم تذك «رعش «ءلوقك الدق ةعئلملابو اليبق هللاب ي داتوا ىذعملاو هذح ب !دهاش لوقت اهب اليغك ديك ] ءحتفبو

 - افيو ىبرث وا ةكلملا اذيلع لزنا الو راك الا فروا الباقم وا « ٌبيرغل اهبٌراهقو يتاف » ارب

 لاقي تفاضملا فذعت ءامسلا ج راعم يف [مامسلا يف ] بهذ نم [ فرك هر نم ] ةكئلملا نم ًالاح ٌةعامج وا

 هرم هممو

 هيف ءامسلا نم [ بنك ل 55 ىلاخ] كيقر لجل نصاوف ىل و[ كيقرل صوت ىنلو ] ةجردلا ىفو ملسلا ىف يقر

 ىقرت مث املس ءامسلا ىلا ذختت ىندح كل نمؤن نل ةيما يبا نب هللا دبع لاق سابع نبا" نص ككفتةلفت

 امو لوقت امك كفا ىل نودهشي ةكذلما| ى نم ةعبرا هعم روشنم كلصب ب كلعم يتأت مث اهيتأت ىنح رظنا اناو هيف

 "دل و لجو زع لاق امك رح اذه اولاقل ةيا لك دع جاجللا و. كانعلا ١١ تاحارنتالا هذهب نيدصقي اوناك
 مدرب عرس © هم - هكرر< هم ء ءراهدم همك ر
 ةدقاجلا ةيالا اوركنا نيح و نوجرعي 6 بف ف ارلظف ءامدلا ى 0 « باب مهل افعذف ولو - ساطرق يف ابنك ككيلع انلوذ

 لهبس مهترصجت ل ىلا نمي مل مظعا يى ه ىللب ةوحرتفا ام نودب تسيل و تايأا رئاس و 9 هلا ىه ىثللا

 هيلع مهتاحارتقا نم بسجعت ير 1 لوهرلا لاق يا يبر ناحبس لاق عرق و 0 3ك 1
 تايلا نم مهيلع هللا ةرهظي امب الا مهموق نوتأي ل لسرلا ناكو مهلثم [ ارَشِبَ لسراا رثاسكالوسر [ : تنك لكك

 َحكملا ناث لوعفم "تلصن ىلرألا نأ يلع اهنوريخخت مكلاب امف هللا ىلا وه امذا يلا تايألا رما سياف
 1 55 0 هو

 هلا و هيلع هللا ىلص دمحم ةودنب و نارقلاب كامبل مهعلص امو يا ي ىرلا سد ] و- هل لعاف عفر داق



 ( «دمس )

 و دوم >» -6 6 ه٠ اما

 ة نا * كبر نم ل ا 5 اليك اًديَلَع هب َى نجت ال 0 كيلا 50 يب نِدهدْحَأ اًنُدَش نَل
 مم هم <

 ناكولو هلذمب نوثاي ل١ نارا اذه جب اركي نا" 0 نجلاو , سنألا تعمتجا دل لق © اريك كِدلَع نك
2 

 - مالسلا يلع ليئربج ليقو - كللملا نم مظعا يناحور ميظع قاخوه لبو قورلا ملعياساو ملطلو هلأ ر هيلع

 نع :هولس نا شيرق ىلا دوهيلا تثعب -رشبلا مالك نص سيل ةمالكر هيحو نم 0-2 ]و نارقلاَلنقو

 تءكسو ضعب نع باجا ناو يبنب سيلف تكسوا اهخذع باجا ناف حورلا نعو نيذرقلا ىذ نعر فقهكلا باج#

 [متْمتوأ اهو ] مهلاوس ىلع اوسدخف ةدرونلا ىف مهبموه و .حورلا ما مهباو نيقصقلا مها نيج يبن وهف ضعب نع

 اذهب نوصتخم نحنا اولاق كللذ مهل لاق امل مآسو هلأ و هيلع هللا ىّلص هللا لوعر نا ينور و - ماع باطخلا

 لوقت دعاس فناش بسج#ا ام اولاقف اليلق الا ملعلا م تن مل متناو ىدنلب لاقف هيف انعم ثنا ما باطخلأ
 ال وهدد ه سو م هك ه ”#

 لاو مالكأ ري ضرألا ينآم نا وو كللذذم ا!ذهلوقت ةعاسو ريتك اريَخ يتوا نَقَت ٌةمكحا توي قو

 ا ةقوف امم ىلا افناضم ةلقلاب ءىشلا فصويق ةداضالا عم نارودت ةرثكلاو ةلعلا نال مزالب د ةولاق ام

 يف هللا ملع ىلا تفيضا !ذا اهنا )| اهسفن يف ريثك ريخ دبعلا اهيترا يقللا ةمكعلاف تحت ام ىلا اناضم 3 رع .٠ ءذ ل 6 0-10 4 5 - 5 . . .٠
 - 3 - ب 0-0

 اهيف و ةبروتلا انيترأ دق ماسو هلأو هبلع هللا ىّلص يبنلل اولاق مهنال ةماخ دوهيلل باطخ وه ليق و - ةليلق
 مضض مو سم هس

 هللا ماع بنج يف ليلق ةدرونلا ملع نأ مهل ليقف اريثك ا 1 يذرأ نقف ةمكحلا توي نص و تولت دقو ةمكحلا

 م« <” ه<ص

 1 ذعملاو 5 ةئطوص 0 ئ اع ةلخإدلا ماللاو طرشلا ءإز رح ىع هلباين عم هضم باوجح [ نبهدنخل ]

 نق لا ] اروطسم اظوفحهتداءا و هدادرتساب اذياعلكوقي نم[ هب ] باهذلا دعب [ كلل نجت 111 بانثلا

 نىذعمب عطقنملا ءانثتسالا ىلع نوكيوا نركب هيلع لكوتت هتمحر ناك كيلع ةدرين كبر كمحري نا لإ [ كبَر

 - 4 5 هم 2 .

 امه و امهركشب مايقلا و نيدنملا نيتاه نع لفغي.ال نا ملع ينذ لك ىلعن هظيفحت و هليزنت ىن ةميظعلا

 ه١ : كر 1 6 ل هو 5 56
 نوحبصت نارقلا ١!كهأ ناو مهل نيدالر موق نيلصول و ةولصلا نودقعت ام رخاو ةنامالا مككيد نم نودقغت

 انءانبا ةملعن انفحاصم يف هاذتبنا و انبولق يف هاذقبنا دقو كلذ فيك لجر لاقف ء يش هنم مكيف اص و اموي

 6-2 يف ام عزخير فحاصملا عفرت ءارقف هنم ساذلا ىبصيف اليل هيلع ىرسي لاقف مهدانبا انراخبا ةملعي و

 ٌبئاغ ال لوقي « ع ٠ هلوقك طرشلل اباوج نوكي نازاجل ةئطودلا  ماللاالولو تفوذحم ,سق باوجا [ َنوُناي ال

 ةمظن حو هتغالب لقا ل فلا !ذه لكَمَي اوتأي نأ لك اء اررهاظت ول ي ١ ادام عقر طرشلا نال تلد الو يي لام

 مهمعز نم و تباوذلا نم بسجعلاو  هلثمب نايتالا ىع اوزجعل نايبلا بابرا ةبراعلا برعلا مهيف و هفيلأتو
 ُك ١

 قلخ ىاءعرداق هللا لاقيف ةردقلا نوكت تريح زجعلا نوكي امئا و رجعم هناب مهفاردعإ عم ميدق نارقلا نا

 ١١ ليءارس يذب روح

 ءزجلا ١5
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) 00 
 هة-ضص

 1 2072 رو - دو ع هول مم 51 وود م“ سو يم م -

 اذا و © ًاراسح 1 دما ديري الو نيخمؤملل 0 ءاقش وه ام 5 لا نم لزنن ر © اًقوهز ناك لطابلا

 0 * هناكاش 0 سل
 1 «6 اوم هرص و 0

 #رمم ه ِِج تم ير ةمسو<

 001 © 0 م ّث 0 اذا و © هبناجب ًّئ و صرع نآسنالا ى لع ائمعنا
١ 

 ناطلصلا كلذف مهملظ ديري نم ىلع نيملسملا ةترصنل مالسالا هب هللا ٌرعاف اهلخدن هل من ىنح اديدش

 لئابقل تناك سابع نبا نعو - مهايحب موق لك منع امنص نوتسو ةئامثاث تيبلا لوح ىناك هريصنلا

 مانصالا هذه دبْعُت ىتم ىتخ بر يا لاقن هللا ىلا تيبلا ىكشف اهل نورحفي و اهيلإ نوجت# برعلا

 ققدي نعش: نروكا فمان ةايدك ةنؤن كل كدحاب ينا تيهلا ىلا هللا ىحراف كنذرد 3

 هذه تلزن املو  ةيجلقلاب كللوح ريجع مهل اهضيب ىلا ريطلا نيذح كيلا نوذحي و روسنلا_ فيفد كيلا

 اهقلا مث كترصخ“ ْدُح ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل مالسلا هياع ليئربج لاث معاغلا موي ةيالا

 مالا تعنيف لطاَبلا قهر و َقَحأا اج لوقيو هنيع يف ةرصخملاب تكذي وهو اًمذم اًمنم يتأي لعجن
 هب مرا يلع اي لاقف رفض ريراوق نم ناك و ةبعكلا قرف ةعازخ مص يقب و اعيمج اهاقلا ىتح ههجول

 ديور اكس مه نار وجت لرموز نضر همم رجالنا هروب وتم ملم يلع هلل لور ةلطجم

 يمت ايش هولا كيرلا تيبلا ٌةياكش و - مآس و هلأ و هيلع هللا ىلص دمك نم رحشسإ الجر اذيأر ام

 ناك ] كرشلا لطابلاو - مالسالا .قعئاو  تجرخ اذا هسفن تقهز مهلوق نم كلهو بهذ" لطاَبأ 0 1

 نم [ ٍنارقلا نم ] ديدشتلا و فيفختلاب رق [ لْزَدُك و ] ه تقو لك يف ثباث ريغ ةيمضم 11000

 اناميا هب ىودادزي نيذمئوملا ءاغش وهف ىنارقلا نص لزن هيش لك يا ضيعبنلل وا - ٍاَئرألا م هلرقك نيهبتلل

 ماع و ةلإ و هيلع هللا_ئلص ىبنلا نع و - ىضرملا نم ءافشلا عقوم مهنم ةعقومن مهنيد هب نوحاصتسي و

 مهرفك و هب مهبيذكتل .اناصقن يا [ًاراسخ الا ىنورفكلا هب دادزي الو هللا هافش الف ىارقلاب فشتسي ما نم

 ركذ نع [ضرما] ةعسلا و ةحصلاب [ ناَسنألا ىلع اًنمعنأ اذا و ] « موسجر 23 اًسِجر مهتدازن ىلاعت هلوقك

 ةيلري نا ءيشلا نع ضارعالا نا ضارعالل ديكات [ هيذاكبأَتَو ] هسفنب نيتسم هنع نغتسم هناك هللا

 ةداع نم فىاذ نال رابكتسالا دارا را - ةربظ هيلوي و عفطع هنع يولي نا بسناجلاب ىأدلاو - ةبجو ضرع
 2 اهرب ككل نع

 نم ساأيلا ديدش 0س عشت روز 7 للفرس زاازقن نم [ر تلا هسم اذا و ] نيربكقسملا
 7-42 رب صحم م2253

 مهلوقك نيعلا ىلع ماللا | ءددقنب ميناج ' مانو عورق و - نورفكلا مولا ل هللا كر أ نرم سايب ال هنا و هلل حدر

 هبهذم ئلع يا [ هنككأش ىلع ُلَمِْي ] دحا [ لك لد ] - ضين ىنعمب ءاَن نم نوكي نا زوجي و - ىأر ىف م هر

 ةذم بعشذت ينللا قرطلا ى 06 لئاوش وذ قيرط مهلوق ن 1 مم ةلالضلا و ىئدهلا ف ةلاح لكاشت يللا هتقيرط و

 ناويحلا يف يذلا حورلا هذا ىلعرثكالا« ةقيرطر ابهذم نسا يل [ةيبس ىدهأ وه ه نمي ملعأ مكيف ةاوق هيلع ليادلاو

 هللا ىّلص ىبنلا ىضم دقل ةديرب كلا نبا نفو ةةملغت ا ١ هللاو ها نم ةناربخاف هققيقح نع ةولأس
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 ديجي وفوبمب

)»41( 

 م ء هو رع ه صدم © 0 7 ملاك «ما ه د”

 قدم ل يذاخدأ 3 0 !نومعم ماعم 1 تك دانا ةلفاذ هب لججتف

 ”ساملم < هرعو ه . - ه هه 5

 * لطابلا َقَقْرَو قَحا 1ج لكو © ارْيصُت انطْلُس كد نم يل لكلا , قدص جرخم يذجرخأ و

 دجمنلا لكن ةدئاز ةدابع نجهللا نآ اًرَجِهَت عفوم ٌةلفان عفو سمغلا تاولصلا ىلع كل ةدئاز ةداجع [تأ ٌةلفَث ]

 ةصاخ كيلع ةضيرف ةضورفملا تاولصلا ىلع كل َدِيَز دجعتلا نا ىنعملا و دحاو ىذعم امهعمج# ةلئاذلا و

 ةميقلا موي فثعبي نا ىسع يل فرظلاا ىلع بصن [ انومحُم اماقم ] مهل عوطت هنا كريغ نود

 ماقم اذ فثعبي نا ىذعمب الاح نوكي نا زوجي و - كميقي ىنعم ٌفدَعِبِي صضوا  !دومعم اماقم كديقتف

 لك يل قلطم وهو ةفرعو ةأر نم لك و هيف مئاقلا ةدمحب يذلا ماقملا دومحملا ماقملا نعم و نومك
 سابع نبا نع و - هاواذتي امص دحاو عون يهو ةعافشلا دارملال يق و - تاماركلا عاونا نم دمع بسلج# ام

 دحآ سيلا عقشتت عفشت و ىطعتن لاشت قئالخلا عّيمجل ىرعا هيف تقرشتاو نوزشللا و ولرالا يَ كدمحت ماقم

 - ينّمال هيف عفشا يذلا ماقملاوه ملس و هلا هيلع هللا ىلص يبذلا نع ةريره يبا نع و - كئاول تاعت آل

 لوقيف ملسو هلأ ر هيلع هللا ىلص دمحم وعدم لواف سفن ملكنت الف ديعص يف سانلا َعَمْجُي ةفيذح نعو

 أحلم ١ قليلا و ككبأو كيدي ' نيب كدبعو كيادحل لَم يدبملا و كولا فيلق كتي 2

 < «*»ه2 هم

 فكتعبي نأ ى 8 هلوق |اذهف لاق كتيبلا َّبر زا جبس تا تقربت كليلا آلا كنم ّىجنم الو

 يذلخدا معلا ىذعم وردصملا يدع 20 مضلاب ا رو هه 010 ارقام كين

 ١ 2 هه .٠

 تأيسلا نم بيط و ةرابط ىلع ايضرم ااخدإ قدص لخدم رجقلا ىنلخدا ي | قدص"لخذم لكنا

> 5 

 ركذرثا ىلع هركذ هيلع لدي طخسلا نم انما ةماركلاب ئىقلم ايضرم اجارخا ثعبلا دنع هذم ينجرخأ 5
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 ةكم هلاخدا ليقو  ةكم نم جارخالا و ةذيدملا لاخدا ديري ةرجفلاب رمآ نيح :تلزن ليق و - كعبلا

 لجقار سلات نه كلف ران ةلاعللا يق 7 (لوفرفللاا لن كاخما "ابننا ةيلاراقلاا] متقلب اهيلع ارهاظ

  ةعاطلا ليق و - طيرفت ريغ نم مل امل ايدوص هنم ةعرصلاو ةوبخلا وه ورمالا م دظع صم لوك امدف 0

 ينفلاخ 4 ىاع ينرصخت حا ا انططمل] ناكم ورم ن< ةسيالد و ةذف لخدي ام لك ين ماعوه ليقو

 «رو هلم رمد هس

  سّنلا م فمصتي هللا و هلوقب هتوعد تبيجاف هيلع 0س تاما هعدح ١
 هم6 سمع مه

 سراف 5 8 هرذيبل د و ضرألا ىف رمت - هلك يذلا ىلع ةرهظيل - نوبلغلا 7 هللا بح ناق ع

 لاق و ةكم لها لع يشأ 0 باّتع لمعتسا ةنا معو هلاو هيلع هللا ىلص هنع و هل هلعجيف مورلا و

 ل 3 7 .-- ل 2 5 6.

 ملعا ال هللا و ال لاق و نمؤملا ىلع اذيا بيرملا ىلع !ديدش ناكف هللا 0 فتلمعتسا نكف قلطنا

 0 0 قفاتم الإ تسع د ل تاإرض الا ةعامج يف 14 ضلا"" نع تل وادم

 الاقلق ايلقلقن بابلا ةقلحب نخاف ةنجأ) باب ىتا ديسا نب باّثع ىاك مئانلا ىري امين تيأر ينذإ ملعو
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 هام ه ه2 ره وم هس مه

 انِنْنَسلا نجت 3 الو اًنلسر نم فلبق انأسرا دق نم ةّنس © ديك ل كقلخ نوبي 3 اًذإو اهْنم كوجرحُم
 م-

 ليل 0000 قار - م لييبا قع ىلا 52 كاوكدل ةولصلا مقا َِ الد ىلا

 ينلكتال مهلا لوقي ناك تلزن امل اهنا ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبذلا نعو - هللا نيد يف بعآصتلا دايدزاو

 مهركم و. مهتوادعب كنوجعزيل ع َكَئورْهتَسيَل ] ةعم لها داك نا و [ ودك نإ ر.] * نيع ةنرط يسفن ىلا

 مهكلهم هللا ناف [ايلَق ] انامز [لا ] كجارخلا دعب نوقدي لل [ وداي ١ اذار ] ةكم ضرا نم [ ضر نم ]
 مهيبا ةركب نع اولصوتسال كوجرخا واو هانعم ليقو - ليلقب هجارخا دعب ردبب اوكلْشأ دقن لاق امك ناكو

 ىلص هللا لوسر نا كلاذو - ةذيدملا ضرا م ليقو - برعلا ضرا نم ليقو - هير رماب رجاه لب ةوجرْخُم ملو

 دايبنالا نا مسقلا ابا اي اولاق و هيلا اوعمتجاف مهنم هبرق اوهرك و دوهيلا هتدسح رجاه امل ملسو هلأ و هيلع هللا

 دقو كانعبتاو ىب اذمال ماشلا ىلا تجرخ ولف ميهاربار جاهم تناك و ةسدقم دالب يه و ماشلاب اوثَعب امنا

 هللا لور ركسعف مهنم' ىونام هللاف هللا لوعر تذك ناف موزلا فوخ آلا جورخلا نم ىعذمي 1 هنإ انملع

 ةاري و ةباحدا هيلا عتمجا ىتح ةفيلعلا ىددب ليق و  ةذيدملا نم لايما ىلع ماس و هلأو هيلع هللا ى

 لافراد ترو + عجحر ف اك لرقم هللا, نيف يف سانلا لوخد ىلع هصرحل ماشلا ىلا جورخلا ىلع امزام ساخلا
 دقف ةعئاشلا امأ تلق - نيتارقلا جو ام تلق ناف - اذا لامعا ىلع 007 يلم ازعر كفاؤيم نقاب هك ةمو

 ةءارقاما و مسالا عقوم عقاو ناكر بخ يف لعفلا و 3 ربخ ةعوقول عوفرم وهو لعفلا 5 لعفلا اهيف فطع

 «ر دوال محد -

 كفلخ ى قورقاو - كذو رزفتسل او 5 او هلوق ةامج ىلع فطع اودي 7 اذا ينللا اهسأرب ةلمجلا اهيفف يبا

 ةهروم هم ه <

 [ اًفلسَرِإ لد نم ةكس ]*م هدعب يأ »* اريصح ىنوهذيب ىف طر قفا 1 + امئاكف مهفالخ رايدلا كنفع «رعش » لاق

 دكوملا ردصملا ببصذ تفينظت# مهكلهي نا هللا م نيو مهلوسر اوجرخا موق لك نا ينعي

 ١ ل - تا و 5

 هلاو ةيلع هللا ىاص ٌيبنلا نع ير و تلاز ليقو 5 رغ سدوشلا تلد ؟ ا نسق 5 هللا ند يا

 نم هفاقنشا و - ربظلا ي؟ ل ىلصف سمشلا تكلاز نديح سمشألا فكولذدل م السلا هدلع لوثر ٍ+جح ى ذاتا ملس و

 سمخلا تاولصلل ةعماج ةيالاف لارزلا كوادلا ناك ىناف اهيلا رظنلا دنع هنيع كادي ناسنالا " فكلردلا

 [رِقلا تارك رو ءاشكلا ةودلو كروومزو ةقلظيلا سدنعلا رو فاوربهعلا رو ظلا راهن .تنجومن قف جوزغلا لاك نأ

 نبا ىلع ةجح يه ر اتونق و ادوجس و اعوكر تيمس امك نكر اهنال ةءارقلا وهو انارق تيمس_ر جغلا ةولص

 دعصي و ءالؤه لزني راهخلا و ليللا ةيفلل ارياشما نا ىووشم زا كوب فقس ةءارغلا"نرا'اهلقكأ يف مصالاو م

 ع
7 

 اروثكم اهنوكل رجغلا ةولص يف ةءارقلا لوط ىلع اًدح رْجعْلاَنارْدُمَو وكي نا زوجي و - ةريثكلا ةعامجلاب |دوهشم نوكي
 كيلعو [ لْذّلا نم و.] ةعارق تاولصلا ٌلوطارجغلا تناك كلذلو باوثلا رثكيف نارقلا نسانلا عمسيل اهيلع

 نجت مونلا يف اضيا لاقي و جرحتلا و مئاتلا وحن ذ و ةولصلا دوجعلا كرت دجهنلا و[ هب جمان ] ليللا ضغب



 ن2 قصص »دج جيو مه رحم مم بوح ب
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 اذا ايلف اعيش مهلا نكرت تدك نقل كندجت نأ ا 6 اليلخ ككرانستلا اذا و ةريغ انيلع يتقن مه ربمومم 2 ه6 هضم برا مءعمس هرو» هما ممد# م 26
 مس6 سمو بو بد هرب

 ضرالا ص كتوزفتسما اوداك نأ. و 716 اًريصن اندلع 3 5 م تامملا َفْعْضَو ةويَحلا فعض كيد

 دنع انيدياب اهرسكن الو ةذس تاللاب اذعّتمت نا و انع عوضوم وهف اذيلع اوبر .لكو اذل وهف اذل اوبر لكو اذتولص

 ينرما هللا نا لقف كلذ تلعذ م ٌبرعلا فلأس اذاف هرجشدضعف جو انيداو دصق نم عذمت ناو لولا سأر

 انوش ورع ل فنيقثل 08 هم بانك اذه ميحرلا ن قل هللا مسب بسذدكف مهباذكب !ًواجو هب

 0 ةاجني د هتملاو ودم ورجل ديلا !اق منا ملسو ةلإو هيلع هللا ىلاص هللا لوسر تكسف نوبج الو اولاقف

 هللارعسأ فيقثرشعم اي اًذهبن بملق مترعسأ لاقو هفيم لسف هنع هللا يضر باظخلا نبرمع ماقف هللا لوصر
 باذع يأ ةمحر .ةيا لعجا هل اولاق اشيوق نا يور د  كازذف !دمسم ملكت امنا كايا ملكذ اذسل اولاقف اران مكبولق

 ةقراغلا يه ماللاو ةليقثلا ىم ةففخم نإ [فوتنفيلا اود نإر] تلزذف كب نمؤن ىتح ةمحر ةيا.بادع ةياو

 [ٌكلْيلا اًنِيَحَوا يب مدل نم ] نينتاف فوعدذي يا كوذتغي نا اويراق ناشلا ,نإ .ىذعملا و ةيفانلا نيبو نهب

 نم هياع هورادا ام ىنعي لَن 5 اذيلع لوقُتتل [دْهلَع يرتغتل ] انديعو و اندعو و اذيهاون و انرصاوا نم

 اذاو ] هيلع ةلزذي رلاس هللا ىلا فيضي 0 تيقن ةدحرتتا امو ادعو ديعولا و ادعو دعولا ليدبت

 ال يتيالو نم تجرخو ايلو مهل كتذكل و [ ايلخ 1 دعت مهدارنم» تيعبتارادوا كارلا كرد
 مازكم و مهعدخ ىلا ليمت نا تمبراقل [ مهلا نو تدك كفل ] ىتمصعو كلل انتيبثت لولو [ كلذتيت نإ | هدر ص 6

 ةنكر ئنذا مهيلا نكرت تيزاق ول اذا نيامؤملل فاطل كاذ فاو تيبثت لضف و هل هللا نم مهيمت اذهو

 ' تلد نان  نيفعاضمربقلا باذعو ةرخآلا باذع كانقذاليا [ تاَمَملا فعضو ةويعلا فعض َكلدْدُدلل ]

 تامما| ىف باذع ناباذع باذعلا نأل تامملا باذعو ةويحلا باذع كانقزال هلصا كلف - مالعلا اذه ةةيقح فيك

 م اهعَض 5 رهتاف ءلوق وحن هب فصوي فعضالاو راخلا باذع وهو ةرخآلا ةريح يف باذعو ربقلا باذع وهو

 فوصوملا فذح مث تامملا ىف افعض اباذعو ةريعلا ىف افعض اباذع كلانقذال مالكلا لصا ناكف افعاضم ىنعمب ر اذا

 تف َر ةويَكلا فض لبق تفوموملا ةناضا فاعلا[ كتبا نادل م
 ادذدلا ةوينعأا باذع ويحل ت تفيعضب داري نازوجت 2  تامملا مهلا ةويعلا ميلا كانقزال ليقول امك تاما

 لدعملا باذعلا كل انفعاضل ىنعملا و راذلا تا و ربقلا باذع نم توملا بسقعي ام تامّملا فعشبو

 تيدشلا ىيعولا اهعابتا عم اهليلقت و ةدوديكلا ركذ ىفو  توملا دعب امل هرخ كورن انم و اينذلا: ةويحلا ىف ةاصعلل

 ميبقلا نا 0 ليلو نيرادلا ىف فعاضملا باذعلاب

 و اء ىكللذ نس ىلاعت هللا ى 5 لا ةريجملا 5 بس مهيلع هللا ناوضر ديحوتلاو لدعلا وئام مظعدسا ةمث نمو

  ةتلزخم عافتراو هلعاف ناش مة محبق ,ظعي

 ىزاكذ و ةيضغل كلاجعم ع و هديألو نع جورخو هلل ةناضم ةاوغلل ةنهادم ئندا ن ١ ىلع لجاد ةيفو - ارببك

: 0 1 9 
 ةيشخلا اهيف رظانلا رعشكسي ل وربدتلاب ةريدج يأ اهيبدنيو اهدذع ودع نأ ةياا عده ىأت انا نمؤملاىلعف

 4 لقءار هنب] يئذب روس

 :ةرجلا ٠5
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 ١7 ليءار تأ يذب ةروس

 ءرجلا
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 اقتنالاو هب ليكذتلا مامآ عيراسمب فارتعالا و .ةتاياذج ىلع ءادنلاب بلاطملا ذخأي ام مهذخا مهباتك يف ام.
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 مم ه هوب ضصوربدورب رم ةززر ا مورعدور م ”ةو عمم هى دعمس

 نك نمو © زاك نومفي لو مهن نرتب كلر هنيميب ةَجلُك ينوا 4 مهماسصأب سانأ لك اوعدن
 اء م اس هال صم

 رم
 َ م 4# و 6مم ا ه
 كلدلا اتيت 01007 كَتونقيِل 5 قادوا ل قمع ةرخآلا يف وهف ىمعا هذه“ يف

 ةيالا هذه يف عيمج ىذعمب اريثك اررسف مهنا مهباكترا نم و -هدنع نيذلا ةكتلملا نص هللا ىلع مركا نرمؤمل

 مهلوق ىنعم نا ىلع انقلخ ىمم عيمج ىلع مهاذاضف و مهلوق ةعاشجب اوسح# ملف قرذلا اعبي ا ني

 مهثبشت و مهاحمت عيلاررظنإفإ قورعشي.ل ميكلو مهنوييعل ذقا و مهقولعل ى عشا انقلخ نمَم عيمج ى

 فكلتن طول موق نيادم كللها نيح مهظاغ مالسلا هيلع ليئربج ناك ىلءالا الملا ةرادع ىن ةديعبلا ثاليراقلاب

 نعت أرقو - لوعفمللءاذبلا ىلع سان كى عديو - نونلا و ءاهلاب [ اوعي ] ىمرق - مهبولق نع لصفتال ةميخسلا
 لاقي نازوجيو -ركذا رامضاب بصن فرظلاو وعم لوقي نم ةغل يف اواو فلالا بلق ىلع سآنأ لك اودي

 ةاابم لق نوذلاب تي لو زج دياز ابكي وقم عفرلا وناوي ريا نيوجملا اويسأاونهف يف امك عمجا ةمالع اهنا

 نيد وا بانك وا نيدلا ىف مدقم وا يبن نم هب اومنيا نمب [ مهصاساب ] ةمالع آل 00 يمر فا ةةةراوب

 ايو ريخلا باتك باحصا اي لاقيف مهلامعا باتكب ليقو اذك باتكو اذك نيد لها اي نالف عابتأ اي لاقيف

 موي نوعدي ساخلا ناو مآ عمح ماصالا نا ريسافتلا عادب نم و - مهيككيإ نسعلا ةءارق يفر - رشلا بانك باكص)

 نسحلا فرش راهظاو مالسلا ةيلع ىسيع قح ةياعر ءابألا نود تاهمالاب ءاعذلا يف ةمكعلا نا و مهتاهصاب ةمجقلا

 ءالؤه نم[ يتوأ نمف ] هتمكح ءاهب مآ هظفل ةحص١ عدبا امهيا يبرعش تعلو انزلا دلوا مضتفيال ناو نيس ر
 مل تلق ناف - عمجا ىذعم يف ينو قوت كيرأ كن ميك لو كلو ذيع بنك يوعادفلا

 ىلع اوعلطا اذا نكلو ىلب كملف  مهباتك نرقي ١ لامشلا باحما ناك رهباتك ةءارقب نيميلا باحصا صخ

 م

 نع باهذلا و مالكلا فررح. ةماقا: نع زهعلا و عتعتتلا و ناسللا ةسيخاو لازخنالا و. جلا و: ءادعلا ص: هذم

 مهباتك نئورقي مهنا مجال كللذ سكع ىلع مهرماف نيميلا باحص) ام: و ةءارق لك مهتءارق ناكف لوقلا ةيوصت

 لوقي لى ده مدلادجو مهتءارقب نوعذتي ال و اهئيباوث ءارق نسحا
 وماي . كو ينك ؟ اورق مواد ثحملا لهإله عراقلا

 سا سودب مربع

 ناك نم و دانعم * امضه الو اماظ فاخ الف 2 نوملظو الإ هلوقك ءىش ىندا مهياوت نم نوصقني الو [ ايت

 تاردصبملا كردي ل نممراعتسم ىمعالا و. ئمعالا نم [ًاليبس - لص و ]كلذك ىمعا ةرخآلا ىفوهف نيمعا اهندلا ىف

 هعفني ال هنالف ةرخآلا ىف اما و رظذلا دقفلف ايندلا ىف اًمآ ةاجنلا قيرط ىلا يدتهي ل نمل هتساح لاسفل

 (ىيغم ىناثلا و ًالامم ٌلوالا ورمع وبا أرق همث نمو ليضفتلا ىنعمب يناثلا نوكي نا ارزوج دق و هيلا ءادتهالا

 ملف لوالا انماو مكلامعا كللوقك مالكلا طسو يف ةعئاولا مكح يف هفلا ثناكف 5 سات( اةضغتلا نغفل لا

 ىبنلل تلاق ايقث نا يور * ةلامالل ةضرعم فرطلا ىف ةعقاو هفلا تذاكذ ءىش هب قلعذب
6 

 هيلع هللا ىلص يب

 ين 6-5 هلو 520 ال برعلا ىاع ايبرهتفن الاصخ انيطعت ىنح كرما يف لخدزاا لس هلو



 )اا )

 ه مريعدو ت هم مربو مام س هرم سي .وى < م ا
 هيف ذ مكدِيعي نا ملنما م ١ 0 اليكو مع م 2 ََ 4 ابصاخ ميم لرب وا رجلا ٌبناج مكب فسخ نا

 اقصرك كفل و © اعيد هب اًنيلع مكل او دج مل مترك اهب مفرغ _مدرلا ن نم افاق ميل لسيف ىبرشلا دبات - وه يكد همم < »١و موب س 0070 اى
 موي © اليضفت انقاخ نمم ريثك ىلع ٌمهنْلَصَمَو تديطاا نم مهنف دكر ورحُبلا وربلا يف مهتلمحو مدا ينب ا ا 1 ر عتمرا ل ل ل عك 0

 اصتخ“ هدحو رحجلا يبنناج سويا ةكاهلا بابعا نم نير تل ارم وا؛ ناك ارتب: تطناطجني لاكأ ؟وردلوو

 تحت بييغت هذال فسغلا وه و هلثم وه ام ربلا ببناج يغف رحذأ) بمناج ىف قرغلا ناك نا لل 2

 هيلع ردقي اموحن ىلع ربلا ىف ردقي نايس هدنع رحجأا و ربلاف ءاملا تحت بييغت قرغلا نا امك بارتلا

 مميَلع َلسرُي وأ ] نك ثيح و بناوجلا عيمج يف هللا نم ةنرخ يوتسي نا لقاعلا ىلعف رعجلا يف
 مكتحت ىم كالهلاب مكجصي مل نا 1 ينعي ءابصحلاب يمرت يا بصحت ىتللا مدرلا يهو [ اًيصاخ

 ىف قرغلا نم مكيلع نشا نوكيف اهب مكمجري ءابصحلا اهيف مكيلع اهلسري جبرب مكقوذ نم هب مكباصا فسغلاب

 اوحاجتتانا ىلا, غيت اوحوفويو للك غ اود قوقيا نا [ مقنمأ مآ ] منع كاذ فرصب لكوقي نم [ الكو ] رجلا

 اهل يقللا مبرلا يه و [ًافصاق ْمُيَلَع ] لمري ناب منم مقتنيف متضرعاف هذم مكاجن يذلا رحجلا اومكرتف

 - [مكقرغجف ] هتفصق الا ءيشبرمت ال ينللا ليق و - رسكنت يل فصقنت اهناك ديدشلا توصلا وهو فيصق

 عيبتلا  نوفلا و. ءايلاب ترق يا 3 لس 5 تست فلذك و ىوفلابو - ميرلا يل ءاقلاب كيرق و

 نالف لاقي « عيبتلا نم ميرغلا ذال امك ه عو حامشلا لاق ةبلاطم يل فورْملاب عابتاَك هلوق نم بملاطملا

 اذحا دجت ال مث مهب لعفن ام لعفن انا ىنعملا و هقحب هل بلاطم هيلع رظيصم يا هقحب عيبت نالف ىلع

 00 امب ] نيت عكاز او وحث اذه و انتهج نم رآثلل كرو و اًذم اراصتنإ اذلعف امب اكبلاطي

 زييمتلا و قطخلا و لقعلاب هللا هسرك مدأ نبا ةمركث يف ليق ٠ مهاجن نيح مهضارعا ديري ةمعذلا مكفارفكب

 ىن ام ىلع مهطيلستب ليق و - كاعملا و شاعملا رما ريبدت و ةلدتعملا ةماقلا و ةنسعلا ةروصلاو طخغااو

 قعاملاب اعدف اماعط رضخأ هذا ديشرلا نع و - مدأ ىبا آلا ةيغب لكأي ءيش لك ليق و - مهل ةريغست و ضرالا

 عباصا ا 8 ين اًنسرَك تََلَو ىلاعت هلوق سابعنبا كدجريسفت يف ءاج غل لاقف فموي وبا ةدنعو

 يتب دف ةكئلملا ىوس ام وه [ اًندلَخ نمر يثَك ىلع ] ةعباصاب لكاو اهدرف قعالملا ترضحاف اهب نولكأي

 ارم كفيك ةربجملا نم ٌبرجعلا و مهتلزنم هللا دذع مهخازنم و مه مهو ةعئلملا مهيلع عفرت نأ اليضفت مدا

 0 دتنو ليضفت يه يللا 00 ةرباكملا ةداع 0 ور يلا ءيش لك يف

 تلاق اهنم - ارابخاو الاوقا اوقفل نا ىلا ا بصعتلا طرف مهرج مث مهمما نم هئايبنا ةلزنم ةئايبنا ن

 لاقف ةرخآلا ىف هانطعاف كلذ انطعت ملو وعني 5 2 كي ايندلا مدأ يب تيطعإ كنا انبر ةكئلملا
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 م ١مم وم «مرع رع 2 وروورزر * سم وةهرق د ج ددوم

 فىبيرب ىفكو طلس مهيلع تك نعلعل يدابع نا © ارورغ الا نطيشلا مهدعب ام مدعو نالوالاو

 6. هه مع ءوم رس

 عل ميسم اذار © 00000 * ءاضف ن نم م اوغتبملا رحجلا يف فلعل 1 يجزي ؛ يلا مكبر © اليكر

 هصض هد 6 > ا مبيد ”ىص 3 سهو 5< 6. 8 دبل ىف

 منمافا © اروغك ناسنلا يو مقضرعأ وجا وللا يو 000 داي الا نوعدت نم لض رح

 1يينيصلاو بو |بوويظت وا لجارلل عمجي«مسا+ لجولااو, + ئمكرا. هللا: ليخ اي. لسو لإ و هيلع هللا قلم

 هميج مضت و لجرلا فعمج و انعم و بععات و بسعّت وجن لعاف ىنعمب اعف نا ىلع كلجر و عرق و

 ٌفااَجِرَو رق و - لجر لجر لاقي امهل تاوخا و سدنو سدت و ثدح و ثدح لثم .نوكيف اضيا

 نوم درو مالك وه تلق - هلجرو هليَخب هبالجا و هتوصب سيلبا زازغتسا ىفعم ام تلق ىناف َفلاجَر :

 5 مهزفتسي اتوص مهب توصف موق ىاع عقوا راوغمب ةيرغي نم ىلع هطاست يف هلاح تلاثإم «لدتمقلا

 هتوصب لق و. مهلصاتسا ىتح هلاجرو هلايذ نم هدنجب مهيلع يملجا و .مهزكارم نع مهقلقي و مهنكاما

 لْيَخ سيلبلا نوكي نازوجب ليق و -ثّيعلا لها نم شام و بكار لك هلجرو لمحو رشلا ىلا هثاعدب

 بساكملا و اوبرلاك امهباب ىف اهيلع مهلمحت ةيصعم لكف دالوألا و لاومالا ىف ةكراشملا ام) و - لاجر و

 قيرعلاب ؟كلرالا "ننال لدتا و ةوكزلا عذمو فارسالا و قوسفلا يف قافنالا و ةبئاسلا و ةريعجلا و ةمرحملا

 فرحلا ىلع لمعلاو ريصنتلا و ديوهتلاو ثرعلا دبعو ىزعلا دبعب ةيمستلا و بميس ريغب دلو ىوعدو مارعلا

 هللا ىلع ةماركلا و ةهلالا ةعافش نم ةبذاكلا ديعاوملا ع مهذدعو ] كلذ ريغ و ةروظعملا لامعالار ةميصذلا

 رثابكلا ىف لوسرلا ةعافش و ةمحرلا ىلع لاكتالاو اهنودب بونذلا ةرفغم و ةبوتلا فدوست ر ةفيرشلا باسنالاب

 نيحلاصلا ديري [ ْيدابع نا ]1+ لجألا ىلع لجاعلا راثيا و امدح اوريصي نا دعب راخاا نم .جورغلا و

 فكنم ةذاعتسالا ىف هب نولكوتي مهل | اليكو فيرب ىغكو ] مهيرغت نا ردقتال نا [ نطلس مهيلع تلال سملوز

 ةدابع ىلع طلستي ناب سيلبا هللا رمأي نازاج فيك تلق ناف - نيصلخملا م مهم تابع هاوق ةوعأ و

 ةيلختلا ر نالذخلا .ليبس ىلع ةدراولار مارلا نم وه تلق -ريخلا نع !ذاص رشلا ىلا ايعاد الضم ايوغم

 [ةايالا نود نميولص ل قرغلا ترس فاو 5 رعت جير م ام اوم ةاصعلل لاق امك

 هنوعدت الو ةاوس نوركذت ال مكناف هدحو هايا آل مكثداوح يف هنوعدت نم لك مكرطاوخ و مكماهرا نع بمهذ

 فقهي مل وا - م ىتثاغا ىلمردقي ةريغ نا يزرع نررطخت الو مكءاجر هتمحرب نودقعت ال و تثقولا كللذ ف

 هللا نكل و مكقثاغا نع ةهلالا نم نوعدت نم .لض داري نا زوجنو - نيوعدملا رئاس نم ةريغ دحا مكذاقنال
 توراوحم ىلع فطعلل ءافلا و راكنالل ةزمهلا [ مكدمافا ]*عطقنملا ءانتتسالا ىلع ةدحو ةذوجرت يذلا وه ةددحو

 تفسْكيب تلق ربل بنا بصنتا مب تملق ناف  ضارعالا ىلع كلذ ملمع متنماف متوجنا ةريدقت

 هبلقي يا رِبْلا بناج فسخ نا ىذعملاو لاح [ مكي ] 1 ضر هراديو 2 نفهم هل و5 ىف ضرالك هب الوعقفم

 ءاوم ةتردق ىف اهلك دب و بناوجلا نإ ةاذعم تلق - بناجلا ركذ ىذعم امف تماف ناف هيلع متناو
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 بهده تيا دم أ «رممد“ ممم مس هممدو

 كرك يدل |ده فيرا لاق 6 ّ اًنيط تقلح نول نسا لاذ د َ م مدل اودجسلا] لم املك ٠ ىلا و
2 

 مس
 هرم < 2 5 < هدو 1 هع 2 . م02 215 1

 مكؤزج منهج ناف مهام 5 لعبت ندف كعذا َلاَق © يلد ا م نمذدحأل ةميقأ لا موي علا ندرخا نك ىلع

 هم ى,م 2 © همد مام دم © 6م 0

 لاومألا يف مهكراَش و , كلجر و ٌكايَخَب مهيلع تلج و فتوصب ممم تعءطنسا نم زرفتسا و © اروفومم ءاز

 عم مه ربو و

 نواوادتي مكعا | دلو نا م اذملا ىف ل أر للدور ةكم لخديس هنا هايؤر مد ليفاز 6 م تن قنا

 ثيح ل ا دةوارقلا] قف موقزلا ةريش تك كل ثلق ناف - ةركلا نايبصلا لوادتي امك ةربذم

 ىنعلب تفصو امذا و ةقيقعلا ىلع نعلت ىغح اهل بمنذ ال ةرجشن| نال ةملظلا و ةرفكلا نم اهومعاط لعل

00 0 0 3 .. 

 ىف ميوجلا لصا يف ىهو ةمحرلا .نم داعبالا نعللا نال نعللاب هللا اهفصو ليقو  راجملا ىلع اهباحما

 . َْك 5: ٍِِ 5 6 - 0 5

 ليق و  بارشلا ىف لعجب رجشلاب ىولنت يللا ثوشكلا يه سابع نبا نعو - قرحمملا بمشقلا نوعلملا
 اورو 1 © عدم

 لبق ىناك ربخلا فرذحع“» أدتجم اهنا ل ىلع عفرلاب ٌةنوعلملا ريشا وعول لهج وبا ليقو - ناطيشلا ى

 هل نجس ىلع د نجس هيف لماعلا و لوصوملا ن م امإ لاح [ اًنيط ٠ ٠) كاذك نارقلا ىف ذ ةنوعلملا 5 ةزيشلاو

 ه ” معرب

  افيط هقلخ كتقو يف ناك ن مل لحس ء ىلع ةلصلا ن م هبأا عجارلا نم 010- دط هلصا يأ ىنيط وهو

 هتلضف يا | يلع] هتمرك [ ء ةئبلال اذه نزع ينربخا ىنعملا و هب لوعفم [ اذه ]و باطغلل فاكلا [ ٌكَديَمَرَأ ] 000100

 ةكطوم مالا و [ ينترخ ندل ] لاقف أدقبا مث كلذ فذحب مالكلا رصتخاف هذم ريخ اناو ىلع هقمرك مل
 - هضم | ريدذمسل» نيد مهمل 0 9

 نيرا هاك ةلكا اذا ضرالا 1 كاذتحا نم ءاوغالاب مهخلصاكسال | هكيرذ نكذنحال 1 فوذوملا ىسقلل

 هللا م هربخا دقو ةكئلملا نم ةعمس نأ اي ل بمغلا نموهو هل ةيست كىلذ نأ م 8 ا

 هم و دوه«ي

 ِ ورا قلذ هنا مادام ين مشوتف هيلا رظن 6 ايف نسف ص هيف لعجت) مهلوق نم ةجرخ وا - هب

 [ُبَهذا ]* ةرجشلا نم مدأ لكا لبق كلذ لاق هنا رهاظلا و  مدأ يف ةّكسوسو ثامع امل كلذ لاق لهقو

 ةيلختو انالذخ ةترتخا ي يذلا كذاشل ضما دانعص امنا ء يجملا ضيقن وه يذلا باهذلا ى م سيل

 - 27 “>2 »- هروب

 :لوسوط نلاقاامكبا [ مكاو مذهج نان مهنم كعبت نق ]نوت 520 ريو مال ؟ذب هرقعو

 ريمضلا قح نم ناك ام كلك نان ساسمل لوقت 3 ةريعلا ّق كَ 1 تيفاذاف يبرماسلا مالسلا ةيلع

 منهج ىناف ريدقتلا نكل و ىلب تلق - كعبَت نم ىلا عجريل ةبيغلا ظفل ىلع نوكي نا: ءازجلا ىف
 0 ا خ50

 لع نيعباتلل وكي نازوجب و: -' مكؤازج ليقف بئاغلا ىلع بطاخملا بلغ مث كؤازجو مهؤازج
 00000 2 «05هويأ هم 0 علا 1 و 1 6م

 رامضابا وا 107 لوزا يدمر نم" ارجل محلا ناف يف امب [ اروفوم ءازج ] بصخقنا و تافثلاا قيرط

 هزفتسا ءائرذ هضرع كلبحاصل رف ناقي:رفوملا زوفوتلا و ازونوملاب كرتوم ذازمجلا نليناعلا' يلو ١ عرزاج
 5 / ا 1 00

 حايصلا ىهو ةبلجلا نم [ باجتاو] فيفغلا رولا و ةههودسإ
 يبنلا لوق هنم ر ةلايخلا ليخلا و 2 .٠ تت 5 0 .[
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 جوم < 6 سام سب تايم 5 * 0 ممم س تع . . م7 ءم*2-

 انْلْعَج سو * ساذلاب طاحأ كبر نإ لأ انك ذو © افيوكت َّ تيآلاب لسن ام و ” ار اقف ةرصبم
 يزال هيزح هيلا 6 هربر#ب نهال يد هوو سس # ءمررمدعو 2

 5 اري انايغط الا .مهديزي امف مهفوخل و * نارقلا ىف ةنوعلملا لَ سل ند 81, كير ين اور

 5 هيد 0217522 500 تع ا : 01
 ةدحاو اوكلهاف تلسرا امل اهب اوبذك مث نولوالا اهحرتقا يقللا تايألا كملات نم ركذ مث ةمدقلا موي ىلا مهيلا

 - هي هرم 04

 - ةنيب [ ةرصبم ] مهدراوو مهر داص اهرصبي مهدرودح نم ةبيرق برعلا دالب ىف مهكالهراثا نأل لاص ةفان ىهو

 ١ انازابب يم هري ص 2 سا او“ ثم دسم 7

 ةحرذقملا تايالا اهب دارا نا [ تيالاب لسرن اهو ] اهب اورعكف [ اهب اوملظف ] ميملا مدعي ةرص+دم عورقو

 دارا كو - مهيلع عقو و اوفاخ# مل ناف هل ةمدقملاو ةعيلطلاك لجاعلا بادعلا لوزن نم[ افيو ل ] ] اهلسرن ال ىنعملاف

 < هربو

 افلقذاو ] ةرخآلا باذعب اراذناو اًفيوختآلا اهريغو نارقلا تاياك تايالا ى ما لعشإف .انم قاسرتا امو ايزتالو اهريغ

 ردب ةعّئوب كانرشب ينعي شيرقب طاحا كبر نا فيلا انيخوا نا ركذاو [ ساّنلاب طاحآ كير نإرعتكت
 ةورب م م” ءءء و22522 57 مر برع مه 2 8 - ورود

 فكاذ ريغ و نورشح و نوبلغتس اورغك يدلل لق -ربدلا نولويو عمجلا مزهيس هلوق كللذو مهياع ةرصنلاب و

 يبذلاو ردب موي ناقيرغلا فحازت نيحو هرادخا يف هتداع ىلع ساّنلاب طاحلال لاق جراز ناكطق راو اعجب

 فديع فلأسا ينا مهللا لوقيو وعدي ناك هنع هللا يضر ركب يبا عم شي هما ىف ملسو ةلاو هيلع هللا ى

 مهعراصم نارا ىلاعت هللا لعل رربذلا نووي عمجلا مزهيم لوقيو ساخلا ضرحي عردلا هيلعو جرخ مث كلدعو و

 ضرالا ىلا يهوي وه و موقلا عراصم ىلا رظنا ينك هللا وردب هآص درو نيح لوقي ناك دقف ةمانم ىف

 مآسو هلأو هيلع هللا ىلص هللا لور ىلا:ييحرأ ا 1 تعماسقف نالف عرصم اذه ناف عرصم اذه لوقيو

 ءارهكسا هب نول يعتشي و نورس و نوكعضي اوناكف مهعراصم ى م ةماخم يق كَ ام وردب موي رما نم

 ةراجحلا قرت 3 ميسجلا نا نا معز# ٍ |دمحم نا اولاق و ةيرخس اهولعج م دل ماَعَط وَلا ترجش نأ ةلوقب اوعمس نيح و

 م ةرجشلا هللا لعجي ىنا اوركنا امو كلذ لاق ىَم هردق قح هللا ردق ام و رجشلا اهيف تدني لوقب 2
 ل تا راج :نيدانم هد لكنت ةيتكرتل 1 ةئلز ةمنر او هوه دو موا دتملسلا ندر: لل وإرفا راذلا ب ةلكاثلا ب نللنج

 رمجلا علقبت ةمامعذلا ىرت و راذلا هيف لمعت ال املاس ليدنملا يقب و خمولا بنهذن راذلا ىف تحرط

 امف اهقرحت الف اران ةرجش لك يف قلخ هنا كاذ نم برقا مث اهرضتالف راذلا ءامحاب رمَجلاكر ما! ديدحلا عطق و

 ارذوسدق مالوهرو داعم :افيوشت انبي, لمئري امنا: تانزألا نا: ىقعملاو“ - اهقرحت ل ةراجش راذلا ىف: ققلخما نا .اوزكنا

 .ثيح مهل د آل فيلا يحولا دعب كمانم يف هذم [ كلير ] ام ناك امفردب موي لةقلاوهو ايندلا باذعي

 فراخمب مهفوخت يا [ مو 5 ] مهين لاق مث مهيفرتا امفموقزلا ةرجشو ةرخآلا باذعب اوفر و ايرخس ةرذختا

 نوحرتقي ام لاسراب مهلاح هذه موق فاخي فيكف [ اردبك انايغط ا ] فيوختلا | هدرز امن] ةرخآلا و .اًيندلا

 ةظقيلا ىف ناك لاق ىص و مانملا ىف ءارسالا ناك لوقي نم قلعت هبو ءارسالا ى يد ايؤرلا ليقو - تايألا نم
“2 

 لايخ و اهتيأر ايكر .اهلعل هل اولاق ثليح نيبذكملا لود ىلع ايؤر اهامس اهنا ليق و - ةيئرلاب ايكرلا رس
 يد © تا ادرلا 292->

 قذ- كرش نبا - مهلا ىلا غرف ةلوق وحث ار اعلا دذع اهيماهاب ءايشا لك هدد امك مهم | اعيكسا ىيلا نكذك



 هيي يبي

 © ' 2 سيتا + بسور 110015: - ووو

 تي يكس

0 

 ساما ضاورب هم هينا( كل ته < و خمر م 9 «ا١ 6 مل هع توق ساق بصد

 كك نوكلمي الف 0 0 ملمعز نيدلا ١ وعدا لك ه١ 0 دوواد اذهتاو ضعي ىلا نييبتلا ضعب اكله دقلو

 هوو كا ف ماو سم رع يض م معمامل 2دهع مص م هم سه م ام ةهرعوم هدي

 نوفاخا و ةهكمحر نوجرد و بر دا مهيا ةليسولا 5 ىإ نوعلجي نوعدي ن دل | كن ه ةيوعت لو مكذعر ضلا

 و الا 02 اذا 2

 اباذع اهوبذعم 1 ةميقْل مو ل 0-0 ره لإ ةير 8 م ناو © جه ارو هدم ناك كلير ٌباّذَع نا ةباذع

 ٌةكالا قوما اننا وا اهب بهذ ن لا تب 0-5 000 بقعا ىف كلذ نك * انيدش

 .٠ ) صا” هس ” هس © يع سهدمص < : 1 و 9 4

 ةراشا [ ضعب ىلع نيئبنلا ضعب ائلضف دقل و ] هاوقو مهلم داو لك كدادست امب و مهريداقم و مهلاوحابو

 0: طا 2ةهربس سمرب 1 2 5 مب | 55 3 ل 1

 هع

 نم روبزلا يفانبنك دقو ىلاعت هللا لاق دزاد روبز يف بونكم فىاذ نال ممألا ريخ هتما ناو ءايجنالا متاخ

 ف فرع امك روبزلا فرع اله تماق نان - هتماو دمحم مهو نوح ٍرحلصلِ يدابع هنري ضرالا نأ ركذلا دعب
 دوام ماس” <

 ديري ناز  لفَتو لْضَقلاو ساهع و سائعلاك روبز و روبزلا نوكي نا زوجب تلق -روبزلا ىف.انيتك دغل و ةلوق

 رويزلا نم ملس و هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهنوكذ ام ليزي د ناو - بنكلا يهوريزلا ضعب هاد انيثاو

 ميرم نب ىميع ليق و - ةكتلملا مه « انأرق نارقلا ضعب يم امك روبزلا ضعب هنال اروبز كلذ يمسف

 نوعيطتسي ال مهف مهوعدا يلا اورعشي مل و نجلا ملسا مث 0 ,سان مهدبع نجلا نص رفن ليقو -ريزع و

 [ كينلرأ ] ] و - هولدبي ءاورشأ نع ىأأ دحاو نم ةولوحي نإ الو باذع وا رقفوا .ضرم نم رضلا منع اوفشكي نا
 م5 عرس مر هر هثدةه

 ىلاعتوللا ىلا ةبرقلا يهو ةليسولا نوغتجي فكئلرا مهتهلأ نا ي ذعي ةربخ [ نوغنبي ] و هنغص [ نوعدي نيذلا ]وأد تيم

  برقالا ر يغب فيكف هللا ىلا ٌةليسولا فازآو مهذم برقا وده نمت يدل ي يا ةلوصوم ياو نوشتتكواو يملا 1
 هدو مه تال هي

 ريخلا دايدزاو ةعاطلاب كذو للاى !| برقا نوكي مهيأ نوصر عب ليق هناكف ى نوصرخ" 1: ىذعم ةليسولا نوغتبي ىنمضو)

 اقيقح [ناك كبر َباَذَع نا ] ةهلإ مهنا نومعزي فيكن هللا نابع نم مهريغ امك[ نوناكن و - وجي و ] حالصلاو
5 2 - - 02 5 

 -لاصياسالاو ثوملاب [ اًهوكلهم نإ «+مهريغ نع الضف لمرم ىجنو برقم كام نم دحا) لك ردح ناي

 بنك ىف ثدجو لتاقم نعو  ةحااطلل باذعلاو ةعلاصلل كالهلا ليقو  باذعلا عاوناو لذقلاب [ اتوبدعموأ ]

 ةفوكلا و قرغلاب ًارصبلا 5 عوجلاب ةنيدملا كاهت و ةشبحلا اهبرخدف ةكم اما اهريسفت ىف محازم نب كاويضلإ

 ىف [بنكلا ىف ] ادلب ادلب اهركذ مث بررض اهباذعف ناسارخ اماو فجاررلا و ىقءاوصلاب لابجاا و كرتلاب
 5 ا

 ةيناثلا و ةبوصخم ىلوالا نأو ةمكحلا فراص لجا نم تايألا لاسرا برتل عنملا ريعتسا ه ظوفحملا حولا

 ١ و : ا 5-0 "ل

 هيبلق نم ضورق اهتحرققا يقللا تايآلا دازملاو ىيلوالا تييدكالا:تايإلإ لاسرل انيدم امو دري هضم
 ل

 مث اهيلا بيجاف ةيأ مهفم حرققا نص نا ممالا ىف هللا ةداعو كلذ ريغو .ىتوملا دايحا نم و ابهذ اغصلا

 تنك نا آلا تايألا نم ا امم 0 ١ نع 5 امو ل عملاف لاصيئسالا باذعب لجاعي نأ نمو مل

 ورع

 مدد ةروس
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 ه٠ ع 0-2 جر همر ه 0 ا هورب هود

 نم نول 9 لمه و مكرودم يف ربعي - اقلك 11 0 اًديدح وأ ةراجح 0 1 © اَديِدِجاَقْلَح قوتوعتما ١٠١ ليعا ارسا ىذن ةروس

 توعو ه- 02 اب ممعوءنم هو مرعب ام هش ا 5 ا هع د ِج سَ د عصور د مم هه هزه م

 نوكيا نأ يوسع نك ”ااوهأ ىنم نولوقي و مهعرعر كليلا نوضغتيسف * ةرم لوا مكرطف يذأأ لق * انديعي اد رجلا
 خ اء 0 0 7021 00 هود مه -

 3 يعل اولوقي يدابعل 20 و © اليل 1 | مقبل نا بوالاز ةدمكب 0 مكوعدي موب © انيق فى 6

 1 0 ا هل ىدمم هدوم 1 ِء هوبود عموم - ءم هم

 اشي نا مب 7 0 6 نيب 7 18 ناسا نك 0 نا د ا طظيشلا 0 ىنسحا

 هيو م 170 2-22 ه تي أه هم ةهعمموم

 نم يش دعبا متثك ول نكلو ىلوالا اهتلاح ىلا هتردقب هللا اهدري نا عدبب .سيلف ةرئاس هيلع ىئبب

 نا عم اديدحوا ةسب اي ةراجخ .اونوكت نا وهو رشجبلا هذم بتر ام سنج صر يعلا ةبرطر و ةويعلا

 ققعي قرد يفربكي امم اقلَحْرا 11 قومعلاا لاهم ىلا مكدرب نا ولع ازدآق ناكل ةباطلاو ةراسجلا (هعابع

 ربي ام ليقو - .هييعُي هناف هرايحا قلاغلا ىلع مكمعز يف مظعيو ةويحلا لوبق نع ,كدنعر بكي امم اقلخ وا

 ءاعدلاو ٠ ءازهتسا و ابجعت كون اهنوكرسيسف [ نوضغُديسف ] ضرالاو تاومسلا ليقو - توملا مهرودص ىف

 [ هدمحب ] هلوقو نوعفتمت ال ىيداقنم نيعراطم نوذعبذتف مكثعدي موي ئنعملا و زاجم امهالك ٌةباهقسالا

 5 ٌقشي ام بوكرب ةرمأت نمل كلوقك ثعبلل مهدايقنا يف ةغلابم يهو نيدماح يا مهنم لاح

 فل "نلت فكنا ىتح ارست رسقت و هيلع 0 كنا ينعي ركاش دماح تناو هبكرتس عذمتيو ىباتيف

 مهلا كلناحجس نولوقي و مهسارر نع بارتلا نوضففي ريجج نب ديعس نعو هيلع دماسحلا هيف بغارلا ارلا ممسملا

 - موي ضعب و| اهوي اهنوجسحتو ايندلا ىف مكثبل ةدم نورصقتست :دنعف لوهلا نورت و [ نوُدظتَو ] فدمحتو

 نيكرشملل [ اولوقي] نينمؤملل لقفز[ يداجعل لك 5 ةرخآلا اودي اعأ لدح 0 يف اهندلا ترقاحت ةدانق نعو

 عالما يه ىنللا رهو نقلا ره ىنلأب ' مهاداجو , هلوقك مهرذشاخ# الو نيلا د سَ ي 2 ١ ىلا ] ةملكلا
 هيد تدع م2 ياه هم مرعوص نس هي 206

 مكنا مهل ارلوقي الو اهوعن و ةملكلا «لد مهل 0 [ مكبذعي اشم نأ "وا مكمحري اشي نا ب 1 كير ]رقي

 هاد هم مم سم 5

 [ مهني 5 ب غزذي يطق | نا ]ةهاوق درقللا 1ع مهجن و مهظدغي امم كىلذ هدأ امم و (ويادكم 0 وراخلا لها نم

 5و7
 م او بوم <

 هلذل هر ا و 1 ةقاّشملا و ةراشملا مهكدب 3 ضعب ىلع مهضعب رغياو داسفلا مه يدلي يذعب ضارقعا

 < 66ه همم

 اريذن و اريشب كلاخاسرا امناو هيلع مهربج و مالسأل ىلع مهرسقت مهرما فكيلا الوكوص اير 5 0 مهيلع

 -فيسلا ةيا لوزن لق كلذ و ةغشاكملا و ةثاحملا تت و لامتحالا و ةارادملاب فكباكض] رم و مهرادف

 : 5 . 1 . 0 . 4 .٠
 تا 54

 نيملسملل نيكرشملا ءاذيا طرفا ليق و - رفعلاب هللا هرماف لجر همقش هذع هللا يضر رمع يف تلرن ليقو
 012 مه 2 م نيس 1 5 ها ل 5 لق

 - اولوقي نا دا ئه ل ملكا ةملكلا ليقو - تازاف ملس و هلأو هيلع هللا ىلص هللإ لوسر ىلا اوكشف

 مرو هرب ى- 55 ب

 ةكم لدا ىلع ك وه . نور عب و نوشرعو وح نادغلامه و رس سكلاب عر ع اط أ ارقو هللا مكم>رإ هللإ

 لانك لالبر بيهصك هباعصا عوج ةارعلا نوكت ناو 9 بلاط يبا مدقي را مهداعبتسا و مهتراكنا

 را" "نفاد هك

 ضرألاو توما ف نمي ملعا كب درو تك مهديدأ كصو 6 هرباك| ضعب ين فىلذ نوكي نأ نود مهردغ و



 0 0 ات ااا ا ل ا اا ا ل ا

 د" 2 زرع سو + لا ة سيرا وج 7 سورى 9

 ( “الا )

 ئلم انو © وسم ١ اباجح ةرخألاب نوُنمْؤي ١ َ نيد نيبو كلديِب اًنْلَعَج نإ نارشأا تَرَ اذا ارفع
 م رصدووسأ#© همة ام ا. 1

 © ارو مهرابدأ كيد 2 نارقلا يف ة كير تكد اذا و ا ميد يف هويقفي نأ ةذكا مهبوات

 ا حاول وهرجم ه 32 مرو. هةر سب 0 صءمءوم رعو -
 مح نوعبتت نا نوملظلا لوثي نا 1 مهذا و و فيلا نوعا ذأ 58 نوع سي م ملعأ

 سهو ل مةرعلا <65 لهموةر .ر هةوع و ع
 نإ | ءاناَفرو اماظع 50 اذا 3 او © اليبس نوعيطتسي الث را لادم كلت اًويوَض فيكرظنإ © اروجمم

 رظذلا ةجيتن نال ارقي ماو اورظذي مل مهناكف مهرارقا عم ةهلأ ةعم اولعج امل مهنا الا هللا اولاق ضرالا و تاومصلا

  قلاخلا ىلع ةلالدلا اوصغوتسي مل و مييستلا اوهقفي مل اًذاف هيلع اونك ام فالخ تباثلا رارقالا و ميحصلا
 امف ضل و تاومسلا ىلع اوفطع دق و نالقثلا و ةعثلملا مه و ةقيقعلا ىلع نوعّتسي نيف نص تلق ناف
 يف ةدحاولا ةملكلا تناك آلاو هياع لمعلا بمجوف عيمجلا ىف لصاح يرزاجملا مهيسقلا تلق ام

 مكتافغ ىلع ةبرقعلاب مكلجاعي آل نيح [ اوقع اميلَح ناك هنأ ] زاجملا و ةقيقحلا ىلع ةلومع“ ةدحاو ةلاح

 ليق و - ماعفا وذ معفم لْيَس مهلرقك رتساذ [ اروئسم ًاباجح ] ه مككرش و ميجستلاب مكلهج و مكرظن دوه و
 مومو وع

 - ةريغب روكسم و ين بسجح وا باجح ةزود نم باجح هنا داري نإ زوجتو ل

 2 - < سهم

 4 ايوا ا اواو هنولوقي اوذاك امل ةياكح هذه و هب ننيينعملا ملا 00 نا ردسي باج رإ

 2 ل هذ ا ه2 0 «هصآأ ىاااسإلا ©

 اناعج نارقلا تأرق اذاو لاق ةناك باح فكي و 5ك سس و ٌرفو اًدناذ يف و , هيل اًنرعدت اه ذك

 ٠ هرعو راما «ة هع است تيا ع ووو 5 ه

 م عذملا ى ذعم هين دكا مويرلم ىلع لادلعكلز ةلوق نآلوا - ةوهقفي نإ ةهارك [ [ ةوهقفيل نا ] مهمعز ىلع

 و م 6س

 |[هدحو ]و ةدعو ادعو دعي كِعَو وعن ةدحو ادحو ند 5 لاقي - ةوبقفي نا هانعنم و ليد هناكو ةقفلا

32000 

 هلصإ لاعلا وو 13 ان ردصم هنا ين كىّدئاط و 0 ةلعفا و هددب ىاع ةدوع عجر باب نم

 وو و

 يا قرع دعاقك رفان عمج وا  ةيلوكلا ىذعمب ردصم روفثلا و - ةدحو !دحاو ىنذعمب ةدحو دح#

 كب رمل نم [ هب ىوعمتسي امب ] اورغن ديحوتلاب اوعمس اذاف نوكرشم مهنل مهتهلا هعم ركذت نا نوبحي
 نوقفصيف هراسي نع مهنم نالجر و رادلا دمع نم نالجر أرق !ذا هذيمي نع موقي ناك وغملا نمو نارقلاب و

 [نوعمتسيذأ]و نيئزاه يا ءزهلاب نوعمتسي لوقت امك لالا عضوم ني ةروو رار نوطلخ#و نورفصي و

 اروذ مه نأ هب نوجانتي امبو [ ىوجت مه َذاَو ] نوعمتسي هب. امب ةماتاا كا ّملعا يل ملعب بصن

 رشب وه يا ةئرلاوهو , روسلا نم وه ليق و - قسوم روم ] مه لأ ل ذا ] ىوجن

 نم لاف كلذ عيمج يف ( اوُلَضَم ]:نوذجملا و رحاسلا و نعاشلاب كولثم [١ ٌناَكَساْلا كلذ اًويرنع] هركلثم

 اماظع انك اًذاء اولاق امل ه عفصي ام يردي ال هرما يف ريح وبن هيلع ر دقي الف هعاسي اقيرط ةيتلا ىف بلطي

 اماظع اونوكت الو |ديدحوا ةراجتخ اونوك ليق هناك ذك مهلوق ىلع اونوك لوقا ادْيدَح 51 راجح ا ]مهل ليق

 ةيوطر ىلاو ةويحلا لاح ىلا هدريو مكقلخ هللا ددجي نا نودعبتست مكنا ىذعملاو مئايحا ىلع دقي هناف

 يذلا هقلخ دومع يه لب يحلا ءازجا ضعب ماظعلا نا عم ةسباي اماظعمتنك ام دعب هتضاضغ و ئعا

 ١7 ليدارسا ينب 0
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 تو صو هرورلم هرب | هدمم «ةةرعشس رسما ه مريس 2 سإ -

 8 ج < نان مل م 0 1 و نينبلاد مكبر مكدقصافا © ©ه١ اروجدم امولص ماهج يف ىقلتف رخآ اهلا هللا حم

 رك 1 سم وع هرع ودم هد يب 66م2 ةراقزوع هو

 هيلا هعص ناك ول لك © ًاروقت الا م .هديزب ام و ٠ .اوركيأ ل ا لا ١
 ما|از #© مم دعه و. 0 1 «ة ورود مم 2 2

 تومصلاهل ميت © اريبك اولع نولوقي 5 ىلعت و هنحبس م يبس شرعلا ىذ لإ اوتيل اذ نولوقي امك

 .٠ ُّط “ 15بل ©1027 22 2 هر ءمو 22 © 22-22 ه0 + مه هاه“ دض هصامأ مهم ص عوج

 اميلح ناك هذا ميصيبشت نوهحت ال نكلو ةدمحب ميسي لإ يش نم نأو نجف نم و ضرالا و عبسلا

 هام ههوهم 5 كالا ىلار نقلل 2 ضاعت 6 262 2

 ىن تايأ رشع يه ةظعوم ميش لَك نم حان ىب هل اذنك و ىلاعت هللا لاف رخآ اهلا هللا عم لعجت و

 اهكاذم و ةمكح لك سأر وه ديحوتلا نال كرشلا نع يوهنلا ا تاشيرات اىزعللا ليي نقلا ةمروغلا

 ةفسالفلا نع تنذغا ام و ءامصلا هخوفايب كلدو ءامكحلا اهيف ْذِب نا و ةمولعو ةمكح هعفخت مل ةمدع نمو
 و 55 00 وأ 9 8 4 هر ! همم 0 -8 ل - 2

 ةزمهلا و هللا تانب ةكئلملا اولاق نيذلل باطخ [ مكمعصافا ] ه معنلا نم لضا هللا نيد نع مهو متادااعب

 ةصفنلاببصن مهي لعهجحي 6م ! نونجلا مهو نالوألا لضفاب ءافصلاو صولخلا ةجو نئلع مكبر مكصخفا ي ذعي راكنالا

 دوجاب نورك ديبعلا ناف مكتداع و مكلوقعم هيلع ام و ةمكعلا فالخ |ذهو تانبلا يده و مهنودا نختا ِ
 -« هدومو

 الوالا ةدلا مكقلاهياب [ اميظع وك 0 مل ] تاداسلل اهتوداو اهأدرا نوكي و بولا ن م اهافصاو ءايشالا

 ةقلملا اولعجت ن اب مث نوهركت ام ةل نولعجت تيح مكسفنا هيلع لت مكناب مث ماسجللاب ةصاخ يه

 ديري نازوجب [ نآرقلا اذه ىف اًدفرص دل و ] ه ثانالا مهو هللا قلخ ردا مهفرشا و هللا هعلح . نبعل 5
 5 53 - 5-5 2 - 8 ١

 اذه يف لوقلا اذفرص دقل و ىذعملا و ةركذ ررك و ةفرص امم هنال تاذبلا هللا ىلا مهتفاضا لاطبا نارقلا اذهب

 ديري و ليزذنلا ىل | نارقلا !نيبوسد نإزوجل راع ريركنلل انكم ةانلعج و هيف فيرصتلا انعقوا وا ىنعملا

 فنيؤهتلاب اًقِفرص قىورقو - - مولعم هذا ريمضلا ٌكرَتف ليزذتلا نم عضاوم يف ل ىذعملا اذه ىذعي ةانفرم نقلا

 مهيلع هب منع ام ىلا اونأمطي و اوردتعي و اوظعنيل هانر يإ اففخ# و !ددشم عرق [ 0

 اءوضخ كل ينداز لاق اهأرق اذا 5 اك نايفس نعو - هيلا ةئينامط ةلقو قعلا ى 2 [ اروع ال مهديزي 2 ]ف

 باوج اوكا وه و اهدعب ارم نأ للرع ةلاو ا اذا 1 و ءاجلاو ءافلاب 026 3 َ عورذ ّ اروقن كادعا كلز امم

 فاملا . غل: نم نولا. لؤبلطل [ اليبس شرعلا ىنخانع ولا اوتيل ]17 قتعمجو زل دازدبو نيكرشملا/ةلاقم يع

 ليق و -اًنَدَسَعل هللا الا هما امرِيف ناكول هلوقك ضعب عم مهضعب كلولملا لعفي امك ةبلاغملاب ًايبس ةطيويرلا ١

 ةءارجلا ناز ملاو اًيلاعت ١) لودعص يف [اولع 1 « ةليسولا م يلا: 0070 نوع ريل فدو هلوقك هدلا اوبرقُت دل

 نارملا و .ء مهب هةوفصو امم دعبلا و ةءار ىلا ىذعم 3 ل روكلاب ولعلا فصو ,ىذعم و ةهازنلا و كلذ نع

 اهنك و كاذب قطنت اهذاكذ ةتمكح و هتردق ىلع و عناصلا ىلع لدت ثيح لاحلا ناسلب عل يبست اهنا
 - - لل 5 7 «” ىر# مس عَ

 نوهقشت ال كل هلوقب عنصت امن تلق ناف 0 اهريغ و ءاكرشلا انج راعي لطي دعا اقلب

 قلاخ نع < راولكِس اذإ اوناك نا وره و نذكر ةملل علا كلو مولعم ةوقفم جييستلا !ذهج و[ ميسيبع
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 مرو نأ م. م66 ا 0 20 ٠ دهر مدا
 رصبلا و عمصل هلا نإ * ملع هب كَل َسْوَل ام فت الو © يوأت نسحأ وريح كلذ ” ميقتسملا نساطسقلاب

 ل ل ا هله م

 َلاَمجأ خابت ىل و .ضرألا قرح نأ فنا < حرم ضرألا ىف شت الو و اوفسم هلع ناك كلوا لك كاوفلا ر

 مهاردلا نيزاوم نم ربك وازع ناريم, لك ليقاو - نوطسرقلا وقت و رسكلا و مضلاب [ ساطْسقلاب ] يرق

 [ ففقت 3 ودل ءردلا لوؤي اًضوهادرعجر اذا لأ نم ليعفت وه ةبقاع نسحا و [ يوت ن ىنسحلاو) ]راه فاو

 هب كل ملع الام كعابتا ين نكت الو يذعي ةفاقلا هنم و هناق و هرثا افق لاقي تغقت لاو :جيرقاؤ-- عينت

 لوقي نا نع يونلا كارملا د لاض وهف ةدصقم ىلا هلصوي هذا يردي ال اكلسم عدجيا نرمكو لعفاوار وقاد

 مَلْعُي ل امل عابتا هنال ارهاظ الوخد ديلقتلا نع يبذلا هيف لخدي و ملعي.ال امب لمعي ناو ملعي الام لجرلا

 لوققف كب رم اذا ملسملا كاخا فقت ال نسا نعو - روزلا ةداهش ةيفنحلا نبا نع و - هداصف نم ةتحص

 فثيدعلا هذمو ةهيضعلاب هيبش وفعلا ليق و عمست ملورت مل و لعفي هّتعمسو لءفي ةئيأر و اذك لعفي اذه

 رانا صدا لالش يانا د: يرجشلابا عيدأب تح ةح لابخلا ةغدر يف هللا ةسيح هدف سيل امب انمؤم افق نم

 ٠ بنذريغب يربلا ىصرا لوو رعش# ثيمكلا لاقر فذاقتلا يل « ايفاقتلا ىرعشي ل ءايعلا نيب هىنكاس ى نينارعلا

 ماقا دقن ملعلا نم عون كىلذ نال ضيا ملوو داهقجالا لطبم هب لدتسا دق و هاذيقق نا ىماوسأ !ايوعتا ل

 ه ع « هلوقك داّوغلا ورصجاو عمسلا ىلا ةراغنا عفوا ] هب لمعلاب رما و ملعلا ماقم نظلا بلاغ عرشلا

 لوثسمف هذع اوئسم ناك اهنم دحاو لك يلا ةيلعافلاب عفرلا عضوم يف [هذع ]و « مايالا كلوا دعب شيعلا و

 لح مل ام تعمس مل ناسنالل لاقي مهل بوضغملا ريغ هلوق يف بوضغملاك رورجملا و زاجلا ىلا دنسم

 1 داوغلا و ىورقو - هيلع مزعلا كل لبي ملام ىلع تمزع ملو هيلارظخا) كل لت م ! ام ىلا ترظن ماو ةعامه كا

 لاح [ناكيم 1 3 عم باقلا ييصتسإ مث د داؤقلا ىف : ةمضلا دعب اواو ةزمهاا تجلق را اولا و: ءاغلإ متغب

 00 ٌقرخُت نأ ] نيكانلا نم هيف امل لعاغلا مسا ىلعردصملا شفخالا لضتو  اًحرَم كيرذ واد شالو كفا

 |آوَط ٌلابجا كيل و 1 ىلرلا' ةضي قرت نك ايزهاور + هيكداظو يقرر البن [ككزكم كحيل

 0 اًنيسو - لكر يمض ىلا تيس ةفاضا ىلع [ةُئيس]و - هني - ةديع ةديه ورق  لانخملاب مكبت وهو فكاراطتب
 22د ت0 0 2 2

 ةلوق عم ةئيس ليت فيك ثللت ناو - هناش ناك هذع هللا 35 0 يبا ةءارق يف و. - تاسيس و

 ةثينادب رابتعا الف تاغفصلإ مكح ةنع لاز مثالا و بئندلا ةلزاحب ءامسالا مكح يف ةئيسلا ام اهروكص

 ىلا اهدانسا نيب قرفت اذ ةئيس, ةنرسلا لوقت امك ةئيس انزلا لوقت كرت الإ اًديسو ةئيدس أرق نم نيب قرفالو
 وم

 1-2 فىلذل و ىنسح اهضعبو عبس اهضعب لاصغا) نم ركذ انهي ناز قو روكا

 ةىودعملا لاصخلا عيمج ال ةضصاخ : هذع يمن امب ةطاحا كلذ لد تلق - ةئيس أرق ن2 هجر امف ةناضالب
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 مالك هنال ةدكح هاّمس و ةياغلا ةذه ىلإ َرَخآ اهل هللا تكل جلا لوقا لق ردت ام لإ ًةراشا [ ىذ 1

 اهلوإ 8س و حاولا ىن 0 كنذاك يأ 5و مع يزنامثلا ةذه سابع نبا نعو - دوب ناهؤلل دق لذ دم 0 مح
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 © اريك اماخ يي 3 مكي وب مهر نكن © قاما ةيشخح مكدالوا او ١ 1 و 0 نيا ريبخ باد افعو
 | م يم

 لاك نمو * م ل ل ا علو يا تار لعل 00 1 9 ملا اوبر لو

 ه# .-

 يتنلأب 0 لما ير 1 © ا 3 3 هنا 8 ب 2ك اًنطلس هيلول اًنْلِعَج َنَدَن امواظم
 62 0 |م”

 »جرب هدوروم ملل ا

 رع هنا لمتحيو  اردصتقي ىا مهيلعف ديبعلا اماف هدي يف ىئازخلا يذلا هللارما نم امهامنا ضبقلا و طسبلا نا

 ىدصقا م+ءاع ضربقملاب الو ةدارم ةياغ 4! طوسجملاب غاجرال نهلاعلا طسوا يعارب هناف ضجق وا :نابعل طسب الع و

 نمضو هللا مهاهفف قالمالا يدر ةقاغلا ٌءدشُح نهنودتي اوذاك م عتاخب مهدأووه مهدالوا مهلتق هفلسب اوذكساف » ةهوركم

 باوصلا دف وهو ع امثا مثاك اطخ ئطخ لاقي مثالا وهو أطخ عيرقو - ءاخلارسكب ةلشخ + يرق و - مهقازرا مهل

 منفلاب اطخر - كملا و متفلاب ءاطخ و - دملا ورسكلاب ًءاطخو - رذعلا و رذعلاك طخاا ووه ليقو- أطخا نم م مسا

 [ةّشحاُف ] زومهم ريغ داخلا رسكب ءاجر يبا نعو - بختك ةزمهلا فذحو متفلاب اًطخ : لسحلا نعأو همواساو

 ةقخاو ا هتأرما كريغ ىلع بصغت نا وه و ةقيرط اقيرط سئبو [ايبس ُهاَسَو | يبقلا دح ىلع ةدئاز ةحمنق
 الآ" كلت «ىدحأب الا [ قَعأب أل ] ه هللا عرش يذلا ربصلا وهو نكمم تلجسلا'و تدع ريغ م ةنذب را

 هنيبو هنيب يذلا [ هيلول ] نهنم ةدحاو بكار ريغ [اهولظم ] ناضحا دعب ينزت راادمع انمؤم لفقتوا رفكت ناب

 صاصتقالا لك ىلع اطلست [اًنطلم ] هياو ناطلسلاف يلو هل نكت مل ناف ةمدب ةبلاطملا بمجوت ةبارق

 لتاقلا و ىينثا الو لتاقلا ريغ لذقي الف يلا يلولل ريمضلا [ فرس دف ] هيلع اهب بشي ةجح وا

 نب ريجب لتق نيح لهاهم لاق ىتح ةعامج هب اولتُك دحاو مهْنَم لتق اذا ناك ةيلهاجلا ةداعك دحار

 اًوناكو ه هرم لا لتقلا لاني ىتح# ةرغ بيلك يف ليدتق لك هرعش ه لاقو بيلكل عن 0 دابق باهر اكلا

 عفرلاب فرس ةلودلا ببحاض 0 وبا أرق و ةلثملا فارسالا ليق و - ءاوب نكي مل اذا لئاقلا ريغ ىولتقي

 - لوالا لئاقلل ريمضلا نا دهاجم نع و - رمالا ىف تسيل ةغلابم هيف و رملا ىنعم يف ربخ' هنا ىلع

 اولتقت 2 و ىلع هدر اوفرست لف يبا ةءارق يف و  مولظملا لقاق وا - ىلولا باطخ ىلع فرست دق كيرق و

 نزتسي الف صاصقلا هل بمجوا نأب ةرصن دق هللا نا هبسح ينعي ل امإ  ريمضلا [ اروصقم ناك هنأ ]

 ءارو ام غبي الف قحعلا ءافيتسا ىلع نينمؤملا راهظاب و ناطلسلا ةنوعمب ةرصن دق دلل قاب ل كل3 ىلع

 هلتقي يذلل اسا و  باوثلاب ةر آلا ىف ةرصأيو هلتقب صاصقلا بجرا ثيح ةرصان هللا نآل مولظملل اماو  هّقح

 1 نسحلا# يِف'ينلابإ ] بفرسملا ىلع صاصقلا باج#اب روصخم هناف هلذق 2 فرسيو قح ردغب ياولا

 ايولطم يا [الوُدسم ناك درعْلا نإ ] ةريمثتو هيلع هظفح ىنو ىنسحا يه ينللا ةقيرطلا وا ةلصغلاب

 2 دو تنك مل ديعلل لاقي هناك الييخت نوكي نا زوجت و -هب يغير ةعيضي.3 نإ نهاعملا نم بلطي

 .٠ الوسم ناك دهعلا بمحام نأ داري نا زوجت و ثان بذ يلب 5ذ ومال ل راقد امك كثمئاذلل ام ركبت كب



00 
 ةريو مي ممم هرتو هرب ري ةدع هد -5 © ه 262 2 00 مووم © هو مد
 حمل ةكولعم كدي 0 1 © ًاروسيم الوق مهل لقف اهوجرت كير ىم 3 داغتلا مهخلع ن نذضرعت هي

 نك هنأ © ردقي و ءاشي نما قزرلا طسبي كبَر نا © © اًروصحم امولم نعَقَتُف ططبلا لَك اهطسبت لو ٌفَقّدَع سم م مخ 2 2 هوم 0...

 مهنررمأي اميف مهنوعيطي مهنا مهئاقدُمأ و مهناوخا مه وا  ناطيشلا نم رش ال هنال ةمذملا ةياغ يهو

 ينبني امف [ ًاروفك هيرل نطيشلا ناك و ] ديعولا ليبس ىلع رانلا ىف مهؤاذرق مهوا  فارسالا ىم هب
 نع تضرعا نا د + ينأيشلا ناوحا نسحلا أرق و - هلعف لثم ىلا الا وعدي .ال هناف. عاطي نا

 اذا نيباجُم ريغ مهكرتت الف [ ًاروسيم اوك مهل لق ] كرلا نم ءايح ليبسلا نبا و نيكسملاو ىبرقلا ىذ

 تكثكم و لئاسلا نع ضرعإ ةدنع سيل ر ائيش كذا ملس و هلو هيلع هللا ىلص يبذلا ناكو  كولأس

 ايل الس الوق مهل لقف يل هيلع امدقم طرشلا باوجب قاعتي ناامإ كبر نم ةمحر ءاغتبأ هلوق و ءايح

 اهرجرت يللا هللا ةمحر غتبا يا كبر نم ةمحر ابا مهبولقل اجديطت ر مهل ة ةمحر اليمج دعو مهدعو

 ىل 0 نأ وجرت كير نم قزر دقفل مهلع تضرعا نأ ك'ث ي ١] طرشلاب قلعتي نا امإو - مهيلع فتمحرب

 ءاغتبالا ببس دقفلا ناكف هل غتبم قزرلا دقاف نأل دقفلا عضوم ءاغتبالا عضوف اليدج ار مهر ةمحر قزرلا ىمصف

 مهعفخت مل ناو مه نضرعت ١ اما و ىنعم نوكي نا زوجيو ل بميسلا عقوم بسجعملا: عون هذع اهيصص ءاَغَدبلا

 يطعي نا ى دا مم م نال كلذ ىنع ضارعالاب ةياذك ةجولاب ضارعالا ديريال و ةعاطتسالا مدعل مهتصاصخ عقرت ملو

 اذقزر مهل لقف هاذعم ليق و - لوعفم وهف ا لجرلا دعس لثم رددع ورمالا رسي لاقي - ههجوب ضرعا

 ءاعد يارسيااوهو روصيم اذ الوق ءانعم ناك مهرقف رهيب مهل ءاعد هذا ىلع هاضف نم مايزال هللإ

 ريتقنلا و ففارسالا نيب وه يذلا داصتقالاب رما و «٠ فرسملا ءاطعا و ميلا عتمل عنمل ليثمت اذه رسي هيف

 ىطعا ياتحملا لوقي سانلا دنع و هدنع يضرم ريغ فرسملا نال هللا دنع امولصر يصنف [ اًْوُلم دعفْتَم ]

 تمدنن تجنحإ اذإ كسفن دنع و ةشيعملا رما ريبدت نسحي ام ينغتسملا لوقي و ينمرح و انالغ

 رة ل هل اذارفملا ةرسح نم كدذع ءيش ال كلب اعطقنم [ اروسح ] تلعف ام ىلع

 اعرد كليسكتست يا نا لاقف يبص هاا سلاج 32 هلأبو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر انيبرباج_قعو

 يذلا عردلا كيسككست يما نأ هل لث هل تلاقفهما ىلا بسهذن اذيلا دعتارهظي ةعاس ىلا ةعاس نم لاقف

 ىطعا ليقو - ةولصلل جرخ# ماف اررظننا و لال نذاو انايرع دعقو هاطعاو هصيمت عزنو هراد لخدف كيلع

 لعجتا هرعش » لوقي أشنا و سادرم نب سايع ءاجن نصح نب ةنييع و لبالا ىم ةثام سباح ىب عرقالا

 تناك امو هعيج“ يف يدج ناقوفي» سباح. الو نصح ناكام و ه عرقالا و ةنييع قيم ةيسدكملا يتم يبين

 ثازنف لبالا نم ةثام هطعا ينع هناسا عطقا رعب ابا اي لاقف « عنري ل مويلا عضت نم و ه امينم عيرما نود

 فنم ناربل سول كلذ ناب ةقاضلا نم هقهري ناك امع ملس و هلأ و هيلع هللا ىللم هللا وسر ىلم مث

 كيرب نا زوجب و  ةحلصملا و ةمععلل ةعبات اهردق ر قازرالا طسب ىف هقيشم نآل كيو كولع ةب لغجلا 9, هيلع
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 ف ايليا

 ةقح ىبرقلا اذ تاو © ًاروفُم نيل ل هنا يعلم ارلرك 0 رشا يف ادب اقل مز 6 ردق
 ميمو 6

 © روك هبرل ٌنطيّشلا "ا نيطيشلا ناوخا ارناك نيرا نإ © © اردت رب ل و ليبسلا ى با و نيكسملا و

 ةعيبلا ىلا هيباب بسهذيال ءاهقفلا لاق و - ىنيملاعلا بر هلل ءايربكلا نا ءالّيَخ ةرازا راج الو ناز عش الو

 ةرما اذا ففسوي يبا نع و  اهبرش !ذا ذم ءاذالا ذخأي و رمخأ| ةلراذي 9 و لعن ةامحجل اهفم هيلا تسع اذاو

 هلا ر هيلع هللا ىلص ٌيبنلا نذاتسا هنا ةفيذح نعو - دقوا ريزنخلا محل اهيف و هردق تحت دقري نا

 يدلل وفا هاطا ب ليمن نكسر“ نككيع هلي هعد لاقف نيكرشملا فقص ين وه و هيبا لتق يف مس و

 امهيلا ارزش رظذتالو امبيلع فكتوص عفرتال لايكاق مهضعب قة ل نع امهتمدخ ىلا موقتال 00

 ةمدخب موقت و انام ذا امهل وعدت و اشاع ام امهيلع محرتت نأ و نطاب الو رهاظ يف ةفلاخم ىزم ايري الو

 ةيبا دو لها للجرلا لصي ناربلا ربا نم نا ملعو هلأو ةيلع هللا ىلم يبنلا نعف امهدعب نم امهئاذوأ

 ًاونوكت نا ] ريقونلا نم امهل بسجي ام داقتعاو نيدلاولا ىلا ربلا دصق نم مكرئامض يف امب [ مكسوفل يف امب ]

 هذم ولخب ال ام و ردصلا جرح دنع و بضغلا لاح ين مكنم تطرف مثربلاو حالصلا نيدصاق [ يحلم

 [ نيبال ] روفغ هللا ناف اهنم مترفغتسا و هللا ىلا مبا مث امهاذا ىلا يدوت ٌةنه مالسالا ةّيمع' ا رشبلا

 نعو -ريخاا آلا كلذب ديري ال هيبا ىلالجرلا نم نوكت ةودابلا ىف يش ريبج نب ديعه نع و  نيباوتلل

 هذص ثطرف نم لكل اماعاذه نوكي نا زوجي و - ةبوكلابر ذاب كنذا املك لجرلا فاوالا بيسملا نبا ديعس

 1 تا 5 نرثا 0 ةدورول هةفياذج نم ٌبئانلا ةيوبا ىلع يناجلا هنعت جردني و اهنم بات م ةيانج

 مراحم اوناك اذا مهقح و مهّقح اوتؤي ناو امهب ةيصوقلا دعب براقالا نم نيدلاولا ريغب ىو [ هنح ىبوقأ

 يعفاشلا و  ةفينح يبا دذع مهيلع قفذي نأ ارسوم لجرلا ناكو بسصكلا نع نيزجاع ءارقفو دلولاو نيوبألاك

 مهقلص مهقحيف معلا ءاذباك مراحم اونوكي ملأوا ر يساهم اوناك نا و بمسحف نيدلاولا و دلولا ىلع آلا ةقفنلا ىريا

 ىنيكسملا و ] كلذ وحن ةدضاعملا و ءارضلا و ءارسلا ىلع ةفلاوملا و ةرشاعملا نسمح و ةرايزلا و ةداوملاب

 قحلا نم ةبارقلا ىوذ يتوي امب دارهلا 0  ليلاد اذهو ةركزلا نم مهقح هالؤع تأو ينعي [ للا بَ

 لاملا قيرفتريذبتلا ه مّلسو هلأ و هيلع هللا لَم هللا لوسر برقا ىبرقلا ىذب دارا لوق و - لاملاب مهدهغت وه

 ىف اهلاوما ردبت و اهيلع رسايتت و اهلبا رحذت ةيلهاجلا تناك و فارسالا هجر ىلع ةئاغثا و يخيبني ل امين

 نعو - فاز و هنم برقي امم اههرجو ين ةقفنلاب هللا رماف اهراعشا يف كملاذ ركذت و ةعمسلا و رخغلا

 مهضعب قفنا دق ر - اريذجت ناك لطاب يف ردم ولو ) نهاع“ نع و - هقح ريغ يف لاملا قافنا وه هألا ددع

 نب ءالا دبع نع و: رهخلا فرب وق فرسلا ىن ريخ ال هبحام هل لاقن رثكاف ريخ يف ةقفن

 لاق دعم اي فرسلا اذه ام لاقف ًأضوقي و يعمل مله و هلأ 9 ةي هللا ىلص هلا لوءر رم 200

 ّ © ل 2 ترها 5 ب . - 0 َة



 انو يصيب
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 هو ص يوم م3 ةهرير داثءم هسص هي
 انك ميمكرا ير لو ةمعيلا سا لذلا ع اق امه ضفخلا و 5 اميرك الوق امهل 0 ريفتو 1 مم حو ومو نت

0 0 

 هب سأب 3و اولاق رامتدلا ةداعو بدللا ءوسو ءافجلا نص هناف امهئامساب امهوعديال و هرفك عم تبا اي هيبلا

 رسكلا و مضلاب ّلّذلاو للا َلاَنَج ىرق و - اذكر كبوبا ينلحن اهنع هللا يضر ةشئاع تلاذ امك ههجر ريغ يف
 كلحانج امها ضفخا ر ىخعملا نوكي نا امههدحا -ناهجو هيف كملق - [َلدلا َحاَنَِحَ] هلوق ىفعم امم تملق ناف

 ضفخاو ىنعم ىلع دوج ىلا متاح فيغا امك لذلاوا لدلا ىل !| هفاضاف نينمذرملا كحانج ضفخاو لاقامك

 لامشلل ديبأ لعج امك اًضينخ اهاذج امهل ةلذلوا هلْدل لعجت نا يناثلاو - لولذلا وا ليلذلا كدانج امهل

 اههربكل امهياع كفطعو امهل كلتمحر طرف نم [ ةمحرلا نم ه ]امهل عضاوقلاو لاذتلا ىف ةغلابص امامز ةرقلل وادي

 اهل ءاقب 9 ىتللا امهيلع ىتمحرب فنكت ال و سمالاب 5 هللا قلخ رقفا ناك نم ىلا مويلا امهراققفا و

 0 اهيتيبرت و” كلزغض مو كيل اهيتمخنإلا ءازج كلذ لعجا و ٌةيقابلا هتمحر امهمحري ناب هللا عداو

 طرشب امهل محرتسي نإ هلف نيرفاك اذاك اذا و تعلق - 00 اناك اذا مصي امنا امهل ماحرتمالا تاق ىناف

 ل - مس مث ازئاج راقكلل ءاعدلا ناك لاق نم ساذلا نمو - كاشرالا و ةيادهلاب امهل هللا وعدي ناو ناميالا

 يش 3 واو رافغتسالا نم هل عفنا ءى يشالو هيلا لظأَ كتلاذ لك لاقف تيملا نع ةقدصلا ن ء ةنييع ىبا

 هللا ىلص ّيبخلا ىرع و - نيدلاولاب ٌيصولا هباتك يف هناجبس هللا ررك دقل و قبوب لا ف هب ركرمأل نط: لضفا

 لعفي نا ءاشي ام راجلا لعفي يور و  امهطخس يف ةطخش و نيدلاولا ىضر يف هللا قف ملس و هلأ و هيلع

 اهلا نا بمّيسملا نب ديعم ور و -: ةئجلا لخادي نلف لعفي نا داشيام قاعلا ٌلعفيبو راخلا :لخذي نلف

 امهنم لأ يلا ربكلا نم اغلب يوبا نا ملسو هلاو ةيلع هللا ئاص هللا لوسرل لجر لاق و. وس ةئيم تؤم

 فلذ لعفت ثنا و كلءاقب ناَجحُي امهو فلذ نالعفي اناك امهنافال لاق امهئيضق لهفرغصلا ىف يذم اهل ام
 ىصع نئلع كوني 2 الاف هباعدف هلام ذخأي هذا و هابا هللا لوسر ىلا لجر اكش و - امهتوم دير تاو

 بفيعض اانا موهلا و ولام قم اًنيش هعنما ال ثنكف يغ انا واريقف و يوق انا وافيعض ناك هنا لاقف هلأسف

 لاق و مل و اهلاو هيلع“ هللا ىلصاناهللا' لورا قعبتا. هلام ىلع لعجياو«نينغاوهاوانريققااانإززا جووق أوعز

 اكش و  فيبالل كلاس و تنا كيبل كلامو تنا داولل لاق مث ىكبالا اذه عمسي ردم ال و رجح نم ام

 نكت مل لاق ىقلخلا ةئيس اهنا لاق رهشا ةعست كّتلمح ىيح قلغلا ةئيس نكت مل لاقف هما قلخ ءوسرخأ هيلا
 اهرابن تأمظاو اهليل كل ثرهسا نيح كلذك نكت مل لاق قلخلا ةئيم اهنا لاق نيلوح كلتعضرا نيد كلذك

 ةذارمع نبا نعو - ةقلط ول و اهّنيزج ام لاق يقتاع ىلع اهب تجج لاق تلعف ام لاق اهتيزاج دقل لاق

 تادح اه رفنت ال ثرغن باكرلا اذار مدت ل ةيطم اهل ىنا لوقيو هم لمعي فارطلا ىف الجر لئأر

 ميلع هنع و - ةدحاو ةرفز ولو ل لاق رمع نبا اي اهتبزج يندظت ربكالا لالجلا وذ يبر هللا رثكا يذتعضرا و

 محر عطاق الو قاع اهحبر دجي الو ماع فلا ةريسم نم اهحبر دجوت ةنجلا ناف نيدلاولا قوقع و مكاني مالسلا

 م
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 2 هد ص 6 هوم و د سو سما « ١ | سس دهم رب ب اوعس . -

 © الرذخ“# امومذم دعقتف ز رحا اهلا هللا عم لمَن ١ ةيليتةن ادت تحبو 0 * ضب ىلع

 0 ةهرتش مل سربإ ه< 3 | -

 فا امهل لقت الف امهلك وا اًمهدحأ ريكلا كدنع ن لبي اما اناسحا اونابو يد | اودبعَت 1 كبَر نيفقو

 ع هم ا 050 .٠

 عرق و 56 ةنجلا ف مهل هللا دعا مآ رمع باب ىلع مو هذ نس ىنذلو ةرخآا ف تواعكلا فيكف رمع

 «ه6ه هد ربو

 ةاهاجمل هلا ىف بعغرت اما ايزدلا سلاج< ف كنم عفرلاب قئهابملا اهيا مهضعب ى عقر هدفت رذكا و

 ماع أ ص

 ةبرح اهناك تدعءق ىذح رغشلا نويش مهاوق نم [ دلعقتف ] « لضفا وردكا ا ةرخآلا سلاجم يف حفرل !اي

 نالذخلا و كولا نم كلاللا نم هعبتي ام 2, فىسشفن ىلع اعماجت ريصتف ىذعي ثراص.! ىنعمب
 ي

 لك و
1010 

 0و لررافم ايد اهلا مشدود ل فيو دج ةلااكيزش ةتلهجلا وما ةزصخلا' نع جحا او

 اناسحا نيداولاب اوفسحاو [ ًاناسحلا نيدلاولاب و ] اودبعت الناب وا يبن ادعت ف و ا 3

 ل يي لا قا ورم قاطو دا نقرب وقر وان اينسنر يوشل او يشكل وابن

 هتلص هيلع مدقتي ال ردصملا نآل ن اسحالاب نيدلاو را , يف ءابلا قلعتي' نا زوجي لا و كلير امو احلال

 تير لولو علا: اق ةدكوملا نوذلا تلخد كلذل رءاهل اًديكاذ ام اهيلع تديز ةيطرشلا نا يه 8

 اره رخلا جاو ور ماع و عهنعتو وقم اما نكل و كمركي |دبز نمركت نإ لوقت ال ولا رقي ملأ

 ول ثلق/ناف تدبر الفاف اًبهدحإ ىلع بفطع [مهلك] و نيدلاولا ىلا عجارلا ريمضلا فلا نمم لدب نا 58

 مصب الام ىلع فروطعم هنال تاق. لدب هنا تمعز كلا امف دب ال !ديكوت امهالك ناك امهالك ناغلبي اما ليق

 عم |اديكوت ةةلعج وا قلرع م تماث ناف  هلثم نوكي نأ بجوف همكح ٍِى مظتناف ىوذتالا |ديكوت نوكي نا

 كييف ايسالع لايعلال ةقنقاتلاةيكودب اق ا ول [عبلقالا قاذيلاب لش ديكوتلا» تك فاطتسوأالارب_ ةيلعت تفوطغتلا نوك

 رجضت ىاع لدي توص [ فق ] لوالا لثم الدب ناكف .دارم ريغ ديكوتلا نا ملعب امهاكوأ امهدح ليق الف
 3 3 50 ملل 1 . و .٠ . 0-6 هب ص 52
 ديدشتلا و ةمضلل فيوز دعلاو ءانجاا لصا ىلع رسكلا نوذم ريع و انوكم تسانلا تاكرسلاب نا عورق و

 6 4 ل كح ومر ى 5 عو
 امهدلو ىلع الك اناك و ازجعي و ارجكي نا وه تلق - كدذع ىذعم ام تلق ناف - ننمك عابتا مضلا و تك

 امهنس آوت امير و اربصو .اامتحا نشار هيلع قشا كلذ و هفنك و عتيب ىف هدنع امهف ةريغ امهل لفاكال
 ٌلامتحالاو بناجلا ىهلو قلت ةأطو .امهعض لمعتسي ناب رومام وهف ةلوفطلا لاح يف:هذم ناهلوذي ناك ام

 غلاب دقلو هيلع ديزي امع الضففا امهنوؤم ىم لقتتسي وا امهذم رذقتسي ام ةرجضإ اذا امل لوقي ا! ىنح

 اعنماانووب ءانضعلا تكلس :نوءاسيتظن وب ةديقكتب امهيلا» نامحإالا عفش ناب اهحتتفإ ىتح امهب ةيصوقلا ىف هناحجس

 رجلا تابجوم عم ريضتملا نم تلقثت ةملك ىندأ يف صخري مل ىنح امهتاعارم يف رمالا قيَض مث

 امع:امهرحزت الو : [ءامهروتت ال و ] ةعاطتسالا ئف اهعم ناسنالا ربص لخدو داكتي ال لاوحا عمو هئايضنقم و

 اير دوك ] رهنلا و فيفانلا لدب .[ امه لك إ تاوخا مهخلا وريخلا و ىهخا و كبج#يال امم هنايطاعتي
 ميهاربا لاق امك هاما اي. هانبا ا. لوقي نا وه ليقو - ةورملا.ىلع لرزذلا و بدا نسح ه«يضتقي امك اليمح



 ( «بس )

 رس مهدد كر مو#6# « 5 هرب -

 هل اذلعج م يت نمل هانا هل اًنلجع ةاجاعلأ ديري ناك نم © اريصب ١ اريبخ ةداوع بونذب فرب

 هربع هم يي ىس ةريب ”ربس ”تيومص خر ست سمع ةهمض ا س «#هوب هد ه ءهرع5 - ا هد <

 مهييعس ني كنا نيمو وهو اههعس اهل ىعسو ًارخلا هر روم ايي اهحاصي مدهش

 ويرم6و ههه و < 2 7 ل2 2 62 مهل“ دج

 مصعب انلئقَقفيكز كلا © اروُطَحَم كر هع 30 كلَ طع نم هلوطو ةالوه نعت لك © اروكشم

 -- وم م همم ممقك | 2 هم هما 2 وو م

 يا هللا ةرمأ و ةراما رص نم وا اًدَرَصأ ىذءمب اًنرماو - ةريغ ةرمأ ورما نم اذرصإ عرق و -ر بكيس ررثكيس

 سنجلاب ىدعلا يمي امك ةازييمتو مكل نايب [ ورشا : نم ]د [ انْكلعَأ ] لوعفم [ مك ٠] مهانطاسو ءارمأ مهانلعج
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 نا ىلع [ يصب ابوح هدابع بودذب كرب ىفك و] هلوقب هبنو اريثك كلذ نيب انوزق و |دومن و اداع ى يذعي

 اهريغ 0 ملو 6 ةلجاعلا كمناك نم «اهيلع بنكاعم و اهب ملاع هنأ و رمغ ال ةكلهلا باجسا يد دليلا

 هيه

 ' لّجعملا دييقت امهدحا - نيدييقتر مالا د يقف دب يرد رمل ءاشن امي اهعنانم نم هيلع ان ضفتةقسفلا نذكر اقل

 آلا :نوطعيالاو, نوذمقي اه:نوذمتي ا ءالكه نم اريثكىرت لاعلا |ذكهو هتداراب هل لجعملا ديدقت ىناثلاو  هتيشمب

 اما و ةرخآلا رقف و ايندلا رقف مهيلع عمتجاف ةومرح دقو ضعبلا كلذ ىنوثمتي مينم اريثكو هذم اًمعب

 - 7 ٠ َّ .٠ 3 1 . مه ٠ 0 - - - ا 3

 ينرا ناف توي مارا ايزندلا نم اظح يذلا يلابي امف ةرخآلا ىنغ وهو ةدارم راثخا دقف يذلا نماوملا

َِ 4 7 

 ضعبلا لدب وه و هل نم لدب [ كيرف ن هل ] هلوقو ةدارم اع نوعا و هل اريخ رقفلا ناك اميرفالإ و اهجف

 4 57 . 5 2 9 5 .٠

 قرف الف ىلاعت هلل ريمضلا ليقو - ةاشباعلرقوا د ةرثكلا ىنعم يف وهر نم ىلا عجري ريمضلا نال لكلا نم

 .دحاول فىاذ ناو ايندلا نم ءاشي ام دجعلل نا ىلع دبعلل نوكي نا زوجي و - ىنعملا ىف نيتءارقلا نهب اذا

 هترجمعف ةلوسر و هللا رعت تو ملع و هلاو ةيلع هللا ىلص لاق امك ركذلا و ةمينغلل دهاجدلا و

 [ اروحدم ] هيلا رجاه ام ىلا هترج# اهجرزني ةأرما وا اهبيصي ايندل هترجبه سناك نم و هلورو هللا ىلا

 هضم - ةعلاصلا لامعالا نم اهئافك و يعسلا نم اهقح [ اًهْيعَس ] « هللا ةمحر نم !نورطم

 نم فلك اميف يعسلاو  رورغلا راد نع ىفاجتي و همه اهب دقعي ناب ةرخآلا ةدارا - اروكشم يعسلا نوك

 ةلمع ةعفني مل ىتملث ةعم نكي ما نم نيمدقتملا ضعب نعو  كمباثاا ميحصلا ناميالا و - كرقلاو لعفلا

 نختار“ لك [ الك ]:*.ةعاطلا لع تاوثلا هللا ركهرو - ةيالا هذه التر سيضم قلع اا ةقواضاةينأو شبافا لاق

 اددم هنم فنألا لعجن و انئاطع نم مهديزن مه [ُدمَن ] هيلا فاضملا نص ضوع نيونتلاو نيقيرفلا ن

 هلضفو [ كبَر ٌءاَطع نك امو ] لضفتلا هجو ىلع اعيمج يصاعلا و عيطملا قزرذف هعطقن ال فلاسلل

 ىننيترافتم مهاناعج [ فيك ] رابقعالا نيعب [ ظنا ] ه هنايصعل صاع نم هعنمي ل اعوذمم يل [ ًاروظحم ]
 نم اموق نا يرر و - ةتوافتم اهلكو لضفتو ضاوعأ و باوث اهنال ربكا توافتلا ةرخآلا ىفو لضفتلا

 نايقس يبا ىلع قشف بميهص و لالبل نذالا جزخف هنع هللا يضر رمع بابي اوعمتجا مهنود ْنَمف فار
 .٠ 2 م .٠ .٠ و م ِ . 5 .٠ .٠

 باب اذه و اًنأطبا و اوعرساف مالسالا ىلإ يذعي انيعوو اوعد مهنا اذلبق نم اذيتا امنا ررمع ند ليهم لاقف



 ١ ليءارسا ىذب ةروس

 | هرج |

 ( «”؟؟)

 هاهو ©-ه2-“ < هد 4 < هو مدع مهم ع |ورث م. ا

 انرما ةيرف تيت 7 39 اذا و © اوس ثمعبن ىدح نيبدعم انك ا" 2 ا رزو ةرزاو رزت الو

 00 هرب سم مو

 ىفك و نوت د ل © اريِمدَت اهنرسدأ لوقلا هيلع قحف هيف اوُهَسعَم اهي

 لا اهيلا ليبس ال يتلا عئارشلا لافغالال كلذل مهرفك و مهعم اميف رظنلا مهلافغلل باذعلا مهباججتسإ و هذم

 ةدقر نم ظاقيالاو رظخلا ىلع هيبذتلا ةلمج نم لسرلا ةئعب تلق  ناميالا دعب الا ريصي الاهب ٌلمعلاو فيقوتلاب

 اذإو [ انور اذا ]ه٠ لقعلا ةّلدا ىن رظنلا ىلع انهبُخي الوسر اذيلا ثذعب الولف نيلفاغ انك اولوقي الكل ةلفغلا

 اولعفف قسفلاب مهانرما يلا [ اوَقَسْفَف ] مه [ ارم ] ليلق الا مهلاهما نامز نم قبي ملو موق كالها تنقو اند

 ةجو و ازاج# نوكي نأ ي ةيف نوكي ال اذه و اوقسفا مهل لوقي نا قسفلاب مهرمأ ة ةقيقح نال زاجم رصالاو

 كاذب نوروم ام مههناكف 3 شلا عابتا و يمصاعملا ىلا ةعيرذ اهولعجف اص ةمعذلا مهيلع بص هنا زاجملا

 ناسحالا نم اونكمتي و ريخلا اهيف اولمعي و اوركشيل اهايا 5- امنا و هيف ةمعنلا داليا بمبستل

 اورثاف ةيصعملا ىلع ةعاطلا راثيا مهنم بسلط ورشلا و ريخلا ىلع مهرذكا و ءايوقا ءاحصا مهقاحل امك َّرلا و

 مهانرمأ هانعم نا تممعز اله تلق ناف ناف مهرم دف بادعلا ةملك وهو ٌلوَقلا مهيلع قحتاو ةصف املف قوسغلا

 هضيقن ىلع مثاق ليلدلا ام فذحي فيكن زئاج ريغ هيلع ليلد الام فذح نال تاق - اوفيس ةعاطلاب

 ًارقف هترما و ماقف هترما لاقي ضيفتسم مالك وه ر هيلع لدي اوقسف نال فذح امنا هب روماملا نأ كلذ و

 بيغلا ملع فبطاخ# نم تصر دقف ةريغ ردقت تدهذ ولو ةءارق وا مايق هب روصاملا نا الا هنم مهغي )

 ام نوكيالو هل ضقانم رمالل فاذم كللذ نال يرما لثنمي ملف رإ يفاصعف هترما مهلوق اذه ىلع مزايالو

 اذه ىف هب روماملا ناكف هب روماملا ىلع الاد لعجي ىتح الص دصقي نا الاهم ناكف هب ارومام رمالا ضقاني

 ناك لوقي هناك و هب ارومام هرمال يوني ال هناف مالعلا اذهب ملكتي نم نال يونم الو هيلع لولدم ريغ مالكا

 - لوعفم ىلا دصاق ريغ ىهذي و رمأي و عذمي و يطعي نالف لوقي نم ىا امك ةعاط هنم نكي لفرمإ ىنم

 دارملا نا ىلع اليلد ريخلا و دصقلاب رمأي امنا و ءاشعفلاب رمأي ال هللا ناب ملعلا توبث ناك اله تلق ناف

 يعدت ثنا و ائيش ترهظا فذاكف هعفادي اوةَسْفَف هلوق نال فالذ مصي ال تلق - اوقسفن ريخلاب مه انرم|

 ةلادل فذعلا هيف ضافتسا هلوعغم نا يف ٌءاَشَرَما رهظنو ةجولا وهزاجملا ىلا رمالا فرم ىناكف هنالخ رامغا

 تيهذاولك ةداعالا,ءاشولو ناسحإلا ءاشول ديرت كيلا .ءاسال ءاشول و فىنلا_نسحال ءاش ولا لوقت هيلع ةدعب ام

 نم وا ناسخالا لها نم ةنا ةيشملا هيلا تدنسا نم لاح كثّلد دق تلقو تربظا ام فالخ رمضت

 دادس ىلع نكت مل ةيشملا بمحاص لاح هيلع تلد امرمضا و هب قوطنملا رهاظلا كلرتاف ةءاساا لها

 :ىيدعلا ىو ريف هتربثك لعقف هتلعق باب نمر ماف ةترما لعج و نتعب رب مهضعب رصف دقو

 هّللا لوسرل لاق نيكرشملا نم الجر نا يور و. -.جاتنلا ةريثك يا..ةرومام ةرهص و. ةروبأم ةكس لاملا ريخ
 5-2 - 0 04 - 7-41 ٠ اب - 1 ١

 يارمايس هنإ ملسو هلا و هيلع هللا ىلص لاقف اريقح اذه كرما ئرا ينا ملسو هلاو هيلع هللا ىلم



 هولا ب0 ل نيس يبي: لس كب يي يبي ل ب يي بيبي بيبي يبخل

 00 دك ا دا ف ل

  ر ونوهت ويح رد# ب بوضر
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 ه٠ ص هيرو < ىمدم مربعرود د ةنرهي 86ه ل هد س وة م ةهدمس 2

 0 نونا هلع انو مو نم ةط اول ارم لا ألي ليا هي

 2 ل 0 ه ومصمم ص 9 يا د الا
 ط كيتكارقا و | روقنم هيقليابلك هيجل مديل اول قلع يف هراط هلم :1 ناسنا لكو © ٌةيصْقت

 4 سا م هت ة ماه ت ع ”تمم 6 2 ما

 ٍِط هيلع لضي امناف للض نمو ٍّح * هسفنل يدنبب امناف ىدتهما نب 0-0 2 اييسح فىيولع موهلا ٌىسْفْنِب ى
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 راهخلا يه ىنللا .ةيالا انلعج و ليللا يه يللا ةيآلا انوحم# يا دردعملا ىلا ددعلا ةفاضاك نييبتلل راهذلا ا ت1 هاب 0 - :
 - همومك. 5 7 0-5 رد 5

 يا'لج 1 ةيا انوحم“ رمقلاو سمشلا ديري نجكيا راهخلاو ليللا يرد اذاعجح و كارد نأ يناثلاو - ةرصبم
 اًنلعِج و ودمملا حوللا ىف ام نابتسيال امك ءيش هيف نايتسيال اماظم .ةسومطم ءوضلا وحمم ليللا انلعج

 اهل قلخ# ل تيد رمقلا 2 يللا لييلا ةي انوع ان نايعشت# ءايشالا هيف رصْحَت يا ارصبم راهثلا

 ءيش لك اهدوض يف رصْبَي عاعش تاذ سمشلا انلعج و ةنيب ةيئرر دايشالا هب نيركت سمشلا عاعشك اعاعش

 [ اوُمَلْعَتلَو ] مكشياعم يف فرصتلا و مكلامعا ةنابتسا ىلا راهذلا :ضايجب اولصوتتل [ 5 نم الضن اوُعدبنل ]
 نحا لعامل كاذالول و هذم هيلا نوجاتحت امم راسل نانحإ 52 ريفا دع نيديدجلا فالتخاب

 انايبهانيب [ هنلصف ] مكايند و مقيد يف هيلا .نورقتغت امم [ مي و لك: قوما تطعتل و تاقوالا نابسح

  لمذلا ةروش يف هيف لوقلا انققح دقو هلمع:[ 5 ط٠ هانيلع ةّيح كل اذكرت ام و مكللع انحراف سبقلم ريغ

 ىذعملا و ةلمع نم راط ام ةانمز 1 ىذعي جرخ اذا مهس هل راط فكاوق نم وه ةنييع سل ع ١

 توملا مهلوق و  ةمامعلا ٌقوط اهدلقت بولا لدم هنم و هذغ تلق لنا ١ ةدالقلا موزل هل مزال هلمع نا

 كا قلك منع يناهتدلُك كد ب ]ذا ةؤععهص كل ا مدأ نبا اي لاو راسل قرر !ذهو  باقرلا ىف

 ءاذجلا ىلع راو 1 قاطو رع هلل ريمضلا و ءاهلاب جرش نوذلاب [يرخأ ] كيرقو  نوخلا نروح قلع ف كرقو
 و ربهم

 نيرق و - را 1ع ابنك باصتنا و ابك رثاطلا جرخ# يار رئاطلل رهمضلا و ج رخن نم جرخت و - كل

 م 2 اهم

 "از ا قا نم لاخا روم ةفص هدقلي وا - باثكلل ناكفص 0 هدقلي ] ٠ لوعفملل اينبم ديدشتالاب 0

 ىفُك 5 كتب 1 ًائراق اهندلا ىف نعي مل ل مويلا كلذ أرقي ةداقق نع و - لوقلا.ةدارا ىلع

 ةيرديس امهركذ مراص ىنعمب ميرص و اهيراض ىذعمب حادقلا بيرضك بساد. ىذعمب وه و زييمت [ ًابيسح 7

 يئدعف ديهشلا .عقوم عضو يف يئاكلا ىنعمب نوكي نا زوجت و - اذك هيلع .بنسح كاوق نم:ةب قاعتم ىلع و

 يضا اقلإ و ددهشلا ةلزخمب هنال :تاق اد ابديسحر 3 مل ثلق' نان اق“ مهدها ام يعدملا ب هكي دهاشلا نال ولعب

 لرأتي نا زوج)ز - ابيسح الجر كسفخب نىئفك ليق هناكف لاجرلا اهالوتي رومالا هذه 1 بلاغلا:نال رهمالا و

 فاعجلا نم هللا فكْفَصَتأ مددأ ىبا اي لاق اهأرق اذا نسحلا ناكو - سغنا ةثلد لاقي امك صخشلاب سفنلا

 سو بدو سيو 5 0 . 3 3
 م هر اه ,ديذعم انك امو ! ىرخا سعن رزوال اهرزو لمح: امناف ارزو ةمماقم سعن لك يا * كلسغن بيسح
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 تسلق “لاف ناف 3 ةجعلا مهم ان قرش ] مهيلا ( كين ] نا دعب الإ اموق 2 نا ةمكعل | اهيلا وعدت ةكضاذم
2 
 نرذكمتم مهو رظخلا اولفغا دقو هللا فرعي اهب يللا لقعلا ةلىا ميعم نال لسرلا ةثعب: لبق مهل ةسزال ا

 لهل

 يب ةروس يشب لكأو

 ا
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 0 8 52 همم سا همم مو - رعد - ج هرب هد هر هم 8< سهاورعم هرم

 مكمحري نأ معبر ىسع © ارييدت اولع اه اورجتيل و م ل ةولخو 4 قيما اولْخَدَيل و ميد

 و هلو 2 نإ 0 همم ءاورربد ١٠ه ده درهم «- « هر انك ٠

 رميت و موكا ع يل يدي 0 0 نأ 60 اريصح نير ماهج انلعح و >2 اندع مددع كإ و

 ه م ورع س 1

 اباَذَع مهل اندتعا ةرخآلاب ودمي ل نيذلا نأ و 9 اريبك .ارجأ مهل نأ قتسلقلا نولمعي نيذأا نهمؤملا
 ىلا 7-66

 ا نيني ٌراهنلاو ليلا .اماعج و ارجع ناسنألا 20 م ريا 0 ناسنألا "مدير 5 3 املأ

 ندوسُنْل و اولخدهل مهاذثعب و وهو فوذ<++ قلعتم اذه ىلع [اولخديل ] يف مالا و. ةفيفخلا نوذلاب نئوسنل

 ىسع] - مهولع ةدم ىذعمبوا هيلع اولوتساو هوبلغ ءقش لك اوكلهيل ي ىا اوريَتِجا لوعفم [ ولع ام ]ءاجاذاباوج

 ةثلاث ةرم [ مثْدَع كارو ] ئصاعملا نع مترجزناو ئرخأ ةبوت مقبت ىا ةيناثلا ةرملا دعب [ مكمحري نأ ل

 ىنسعلا نع و -مهيلع ةواثالا برضو ةرساكالا طيلستب ٌةمقنلا مييلا هللا ناعاف ارداع دق و مكقبوقع ىلا [ اندم ]

 هللا يخ  ناوسيلق ردنا اكمل ةداقق نيعو - نورغاص مهو كيل ى نع ةيزجأا قوطي مهف ديك مف ع

 - ريصحو رصخم ىيسلل لاقي اسم [ اريصح ] ةمدقلا موي ىلا باذع ينمهنم مهف برعلا نم يعلا اذه مهيلع

 وا -اهدسإ و تالاحلا موقا يه يتلا ةلاحلل [ مود يه يَنَتلإ » لومرملاريصحلا طسجي امك اطاسب نممحلا ندعو

 هفذحب فوصوملا ماهبا يفاما فذعلا عم هدجت يذلا ةغالبلا قرذ تابثالا عم دجت مل تروق امتياو ةقيرطللوا  ةّلملل

 ركذي ملو ٌراقكلا وراوبالا نينمؤملا ركذ فيك تلق ناق - ا ل دققت ةماخف ىم

 نيتلزفملا نوب ةلزخملا باعد ثدح امنا و كلرشم اماو قت ىمؤماما .قثذيح ساذلا ناك تلق - ةقسفلا

 ىنعم ىلع ارْيِبَ ا ل وفصول تي ثلا نآو بقطع مالع تلق .ناف  كاذ دعب

 نونمؤي ال نيذلا نابربختو داري نا زوجي و - مهئادعإ باقعب و مهباوثب نيتذثا نيتراشبب نيذمكملا رشب هنا

 لج و هلوقك ريخأاب مهل ةوعدي امك هلام و هله| و هسفن ئ اعرشلاب هبضغ. دذع هللا وعدي و يأ * نوب عم

 رطخب و هبلق ىف عقي ام لك بلط ىلا عرستي [ اج نانسنلا نابل رْيَحأب مهلاَجْعْنْس رشا عشانلل هللا

 ةعمز كنب ةدوس ىلا عند هنا ملس و هلإ و هيلع هللا ىلص يبنلا نع و - رصبتملا يأت هيف تأتي هلابب

 دي جرخا تمعان املف هثاتك نم تخراف دقلا ملا اكشف ىُدت كلام هل تلاقف ليللاب ورق لابمافااربسأ

 ملم وعلا و هدلع هللا ىلص لاقف هناشب م 1 اع ملمس و هلا و ةيلع هللا ىلص يبذلا ييبصا املف بره و

 ل يسرع ىلع يبنلا لاقف اهيدي هللا عطقي نا ر ةباجالا عقرتت اهيدي ةدوس تعفرف اهيدي عطقا مهللا

 بضفا رشب ينال ةمحر يلها نم قصيتستيال, ربع الع يثاعدو يتذعل لعج# نا هللا تلأس ينا مقار

 هب لجعتسي و ءازبتسا باذعلابوعدي هذإ و رفاكلا ناسلاب ديري نا زوجي و اهدي ةىوس درتلفوشبلا يسفغي امك

  لاجعسساا اذه امذ ةلاح“ ال هيتأ باذعلا نا يذعي الج قلل ناك و ةدشلا هنسم اذا ريخااب وعدي امك

 تررضف هل بيجاف ةيآلا تولع نم قع وه 0 7 نأ هلل لاق:كثراخلا: نب رضنلااه:سسانع نبا نع و
 0 20 ١

 ةياو لهالا دا 5 ةفاضالا نوكتف امهسفنإ يف ىناتيا راهذلاو لجالا نا دارد نا امهدحا - ناهجو هيف « اربص هقذع



 ( مت
 ”هبس

 ةهرورر ب ةهرل مواورعع عو م 2 ما ا ص هد” ميءوةر هم م ل - ةهمو < ع 1

 ساي يي ل 3 5 ع 2 مكدلع اذدعب امهنلوا دعو ءاج اذاف © اريدك اولغ ى ىناعتلو نيترم ضرالا ٍف ن ردسفتل

 6. 3 هموم ىربإو < مم سام همر سهيم 71 702 يدهورمدوت هم ه

 نيب 1 لاوماب مكذو دعا و مهياع ةركلا مكل انددر 2 © الوعفم !دعو ناك و 5 رايدلا للخ ار يدش
 مم]ل

 22 يا 110 لا 200- مياس "رود 6 مم هربوا جء م سدمم هرعإنمس 2
 اوءوسيل ةرخآلا دعو ءاج اذاف اك متاع ناو فت ىو لإ مكدسحا ةنسحا نأ © اردغأ رثكا ىدلعج و

1 
 نس تل

 تفطشمل» و 1 هوم
 ليق هناك ثماق  هابذ امل مىموالم جو اما اروكش |ددع نك ا !ةلوق ا نك 56 هرثأ احانح#“ ةهدحو ىناف ب

 1 هي نما نم ةيرذ مكناو اروكش !دجع ناك مالسلا ةيياع احون نال ي ار الو اليكو ينود كر اودخشتال

١ 
 دالوا مهناب مهيلع ِهاَيلاَو مهصاصخخال اليلعت نوكي نأ زوكت و - مهتوسأ مك ابا ةلعج امك مكون ةراعجاف ةعم

 اع هركذ دنع كللذ لاقي نا زوجيو - صاصتخالا فاذل اولهادساف هب نراكنم مهف جون عم نيلومكملا

 مهناب اتوقبم اعو طقم يا اهضقم ايحو مهيلا انيحوا و [ كيعار ها فلل | انيضفو ] دارطتسالا لدبس
 يي

 002 عم هر
 مق باوج [ ندسفخل] و ةيروتلا ّ [ بنكلا ف نوغبي و نومظعتي ل نواعيو ملام ل ضر | 5 .,لسفي

 اذمسقا و لاق هناك هل اباوج نسف نوكيف م سقلا ىرج“ توذبملا ءاضقلا ىرج# نا زوج و - فوذح“
 هب موا و مم < سمع ع

 اًيركز لتق امه الز[ نيم ] دسف ن م ءاقلا مثقفي ندسفلل و  لوعفملل ءانجلا ىلع 101111

 [داجع !* مدرم نب ىسيع لدق دصقو ايركز نب ىيح لذق ةرخالاو هللا موس مهرذنا ن دح يمر نركض

 3 هوى ور -ٍ . 3 3 ّ 8 ا 0 1

 - رصن ثمخا ليقو - ةدونج و بيراحا# سانلا ديبع و هللا دابع لاقي ام رثكا و انل !ديبع عرفو [اَنَ

 هلق ناف افلا نيعبس مهنم اوهس و دجسملا اوبرخ و ةيروتلا اوقرحا و مهئاملع اولثُك تولاج سابع نبا نع و

 ام نيب و مهنجب انيلخ دانعم كتماق  هدلع مهطلسي و كىلذ ىلع ةرفكلا هللا ثعبي علا راك 5

 ىلوذ كلدَكَو ىتاعت ةلوقك وهف ةسن 2 1 مهيلع ار ةرفعلا ثتمعب دنع الع وزع هللا نأ 1 اع مل مل و اولعف

 م.م 5 1 همم هرب < < هم

 00 سيعلا دنساو 5 7 نيب ادا يعادلا 0 نوجسكي - امي اضعب قوه صضعب

 مسرع |دعط مم > 0 -

 باقع دعو دازعم ف 3 [ امهحلوا 55 ىذعم م ثلق نان 3 رايدلا لل و اوسوج 1 59 ءاحلاد | نياك

 ومس موس 2 - و 2 3 6 ورا ء همام ياه

 دلا يأ َ 000 04 انددر 5 ع« لعغي نإ ديال ادعو باقعلا دعو ىناكو يدعي ا دم ادعو ناك و 1 امهالوا

 رصن ل لقي هج ليق _ِ ولعلا و تاسعفلا نع مكعجر و 7 د مكيلع 2 نيذلا ىلع ةدلغلا د

 0 يفتك ] ا كلي ئه ليق و - مهلا ىلملا عوجر و مهلاوصاو مهئار 3 لدئارسا ىثب ناقذتساو

 الءاسإ] و ناسحالا يأ «زيعملا و ديبعلاكر فذ عمج ليق و  هموق نم لجرلا عم رفني ىن م ا مخك اممم

 كلو ىلا يسسمم ا رام ةدعرفللا مققر عع واكيد مكريغ ىلا ر رضلا و عفذلا ىدعتي ال مكسفناب صتخ# امهالك
 4 0 را ع 7 < ام نواح ا نس" عا ب

 ةركذ ةلالدل فدح | مكهوجو اويوسيل ] ,هانتعب 8 3 ىلا ] ةرملا [ دعو ءاج اذاف ز اهالث و هيلا تأساال و

 هورم له تن رميووي ه >6 هدير مرعرو هااطور

 1 !وزغكا 9 ينل !| ةوجو تيس هلوقك اهيف ةباكلاو ةهاسملراث 2 اهولعججل مكهوجر اووهييل ىذعمو ةءلع

 < هددعمم تضم 1 -

 جرد وو ِن وسجل و 05 ءوسذلا ي اع ةءارق ف و نوخلاب و 2 و - ثعدملا و دعوال و أ ىلاعت دلل ريمضلا ارسل كرقو

 ءزع : 1

6 

 0 ليءارسأ يب ةروس
8 

 اننا
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1 
 ».ه مم ام عب يم سو يال ا ا

 يود ن< اذ كلوعار 9 ى رت بدعلا :ئشوم انيتااواه ريصبلا (عيمسلابو ههنا 1١1" ليءارملا!ىغب ةروس داو م المخنل 3إ عارم 70110 انا ب لا هك فلل محلا ورش كان

 10 5 20 2 و 3 م 8 ”-- تاس اة هسا يآ ءارإ 26تنو 202

 كلا ََى ليءارسا نب ىلإ 5 و © روك ع ناك هال و عم انامح نم يرد 6 اليكو ليك هزجلا

 -ِ 0-3 - 0 : 3 اكان 1

 منامي يلا رياس نم عفا و قيدصلا ئمسف كلذ نم ادعبا- ىلع“ هقدصال ينا لاق ىاذ ىلع هقدصتا

 اولاقف باصا دقف تعنلا اممإ اولاقف مهل همني و هيلارظني قفطف سدقملا ثيب هل ىلَدف ٌىيسملا موتءنتساف

 قررا لمج اهمدقي سمشلا عولط عم اذك موي مدْنت لاق و اهلاوحا و اهلامج ندعب مهربخاف انريع نع اذربخا

 هذه و رخآ لاقف تقرش دق سمشلا هللا و هذه مهم لئاق لاقف ةينثلا وعن مويلا كلذ نودتشي ارجرخ

 دقو نيبمرحسألا اذه ام اولاقو ارنمؤي مل ىث نمد لاق امك“ .قروا لمج اهمدقي تلبتا دق ريعلا هلل

 ىف ىأر اهب اضيا اشيرق ربذاو سدقملا تيب نم هب جورعلا ناك و ةلبللا فات يف ءامسلا ىلا هب جر 8

 ءارعألا ثقو يف اوغلتخا و - ىبنذملا ةردس و رومعملا تيبلا غلب و ءايبنلا يقل هنا و بئاجعلا ىم ءامسلا

 ما ةظقيلا ىف ناك هنا ىف فلقخاو - ثمعجلا لبق ناك هذا نسحلا و سنا نع و - ةنسب ةرجعلا لبق ناك ليقف

 ارم لاو نسر هلا هيلعمللا اضنلا كور ل

 نع و ةكورد فىاذ فالخب ليواقالا رثكا راف ايؤر ماذملا ىف ناك نسعلا نعو  هحورب جار اما ةيراعم

 ىنيدلايتاكرب ديري م اهرب ] سنجسم ةءارو »و نكي مل هنال سدقملا ثيب [ اًصقالا دج سلا و

 - ةريشملا راجشالا و ةيراجلا راهنالاب فوفح”وه و ىحولا طبهصو ىسوم كتعقو نم ءايجنالا دبعتم هنال ايندلا و
 : مي 6م 3 06 52 -. عب 5 2-0 5 ُّ : 6 ٠

 ةءارم ىلع هيزمل مج انكرب مل ىرسا لدقف ملككملاو بثاغلا ظفا ىلع ماعلا فهرصت دعل و ءايلاب 0 , نحل أر قو

 6 6. 2 وو -
 لاوثال [ عيمسلا وه هنأ ] ةعالملا قرط نم ىه ىدللا تافئلالا ةقيرط ىه 2و را مث اتي ن نم م نس

 07 ء 2 3 3 3 2 0

 عرق [ اوذخلت )| | كلذ بصح ىلع هبرقي و ةمركيف اهصولخ و اهبذهتب ملاعلا هلاعفاب [ ريصبلا] دمحم

 مدل

 نولكت ابر [ يو اذك لعفا نأ هيلا تبتك فكاوقك اوذخخت 3 يا ىلع هانلاب و 0 الأل ىلع ءايلاب

 ع ءادلاب اره 1 5-5 نمجف ءادنلا ىلع ند و - صاصتخالا ىلع بصن 3 اع ص ير 1 0 هيلا
 اى

 ه ءءء 5.٠

 9 علما 5 نينا و ةكلملا ادت ن 71 مكرماي 1 50 ابايرا مهولعجت ال يلا او نجت 3 يلوعغم ل
 ءمهسس ههه ع

 ديز أرق 3 2086-2 م الدب عفرلاب انلمح ى نم ةيرذ ترقو - مالسلا مهيلعر درع و ىئىسجع جون عم نياومحدأ|

 نم مهئابأ ءاجنا ين ةمعفلا هللا مهر كد - دلولا دلوب اهرسف دق هنا هذع يور و - لاذلا رسعب َةيَرْذتباث ىب

 قنعاجا هاشولو ئفمعطا يذلا هلل دمحاا:لاق لكا اذا ناك ليق [اروُكَش ادبع ناك ] احوف نا [ هنأ ] قرغلا
 ءاشولو يناسك يذلا هلل دملا لاق ىسنكا اذا و ينأمظا ءاشول و يناقع يذلا هلل دمعلا لاق برش اذا و

 هلل نمعلا لاق هتجاح ئضق اذاو ينافحا ءاشول و ين ذادح يذلا هال معلا لاق ىذتحا اذا و ينارعا

 ع نم ىلع هماوط ضرع راطفالا كارا اذا ناك هنا يئرو - ةسدنو ءاشرولو ةيداع ين 5'نا ين“ جرخا يذلا



 ( نها )

 50 ك 22 سور هارب هع «يوصطص مم د

 © نوذصتح# مله ن نيذلا ودولاب عدلا نا © ا اي كمي نزحت 3و هللاب أ 0

 نا ِ 3 [ةم

. 4 6 © 2500-1 

 هيكل د ا تل
 ١) 5 داع فاد 2 2 00

 * اًهقيأ نم ةيرذل ةلوح انكرب يذلا اصالا دجسملا ىلا مارعلا نسما نم اي ةديعب قي 17 /
 يك -

 زوجنو - قّيض رما يف يا قْدّصلا فيفخت قْدّضلا و - مهركم نم كردص ىقيضيال و يل ٍقْيِض يف ست 3 ر

 اوبختجا نيذلا يلووه يا [ اَقنا يذلا َعَم هللا نإ ]*لوقلا ر ليقلاك يريردصم يتلا 7 عا كوكل

 لاقف صوار ضّنحا نيح هل ليق هنا نايح نب مره.نع و - مهلامعا يف. نودسح“ مهي نودل يلدو يماعملا

 ملَس وهلا و هيلع هلل, لص هللا وشر نملك ةرومم متاوخب مكيصوأ ريل لام الو لاملا نم ةيصولا امنا

 نم هل ناك ةليلوا اهالث موي. ىف تام نا و اهندلا راد يف هيلع معنا امب هللا هبساحي مل لعثلا ةروس أرق ىم

 ٠ ةيصولا نمحا و تام يذلاك رجالا
 ع كتر سدت كعب

 ليءارسا يذب ةروس
 لزت مث ناحبس هيلا جم هريدقت هراهظا كررتم رمدضم لعفب هباصتنا و لجرلل نامثعك يدبستملا ماع [ نعجس |

 يربي زو هلا ءادعإ هيلا اهفيضد وذل ئئابقلا عيمج نم خيلبلا هيزختلا صلع ردو هب ةرذم ناويبس

 تاق  ليالا ركذ ننعم امف ليللاب الا نوكي ال ءارسالا :تملق نان  فرظلا ىلع بمصن [ يَ و ناتغل ىرسو

 ةليل ىيعيرا ةريسم ماشلا ىل أ ةم نم ليللا ضعب يف هب ىرسا ةذاو ءارعالا ةدم ليلقتر يكذنلا ظفلب الين هلوقب دارا

 ضع ي يا لل نم ةفيذح ر هللا دجع ةءارق كلذل ديشيو ةيضعبلا ينذعم ىلع لد دق هيفريكذتلا نا كاذو

 يرسأ يذلا .ناكملا ىف فلتخا و- ليللا ضعب يف مايقلابر مالا ىنعي لف هب 6-5 "ليلا نم و هلوقك ليللا

 .جسملا ىف انإ انيب ملسو هلو ةيلع هللا ىلص ىبذلا نع يورو - رهاظلا وه و هذيعب مارحلا نجسملا وه ليقف هزم

 ه4 يرش ليقو - قارجلاب مالسلا هيلع ليثرجج ىناتا ذا ناظقيلا و مئانلا نيب تيبلا .دنع ربحا ىف مارعلا

 نع و -هب ةسادنلا و ىجسملاب هتطاحال مرحلا مارحلا نيشملاب دارملا و بلاط يبا تذب قيناهما راد, نم

 عجر و هب يرشأف ءاشعلا ةولص دعب ئناهما .تيب.يف امئان ناك هنا يرر و. دجسم هلك مرعلا سابغ نبا

 .جسملا ىلا جرخفل ماقو مهب .تمياصف..نويبنلا يل لدُس لاق و. عيناهما ىلع ةصقلا صق و هتليل نم

 ينذوبدك ناو لاق مهتربخا نإ كلموق كبذكي نا ىشخا تلاق كللام لاقف هبوثب عناهدا كثبشتن

 ليج وبا لاقف ءارسالا تميدح# ىلع ر علا و هيلع هللا ىلض هللا لوسر ةربخاف لهجوبا هيلا سلوف جرخف

 دتراو ااكنا و ابجعت هسأر ىلع هدي عضاو و قفصم نيب نمف مهثدحف ماه يقول نبديرعك ينب رشعم اي

 اولاق قدص دقل كلذ لاق ناك نا لاقف هذع هللا يضر ركب يبا ىلا لاجر ىعسو هب نمأ ناك نمم سان
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 همم هر مؤد ور م < هع .

 ةمكتعلاب تكبر ٍليِبَس ىلإ عد © نوفل 4 هيف ا امه ١ ةمجتل ! 0 5 ل كير نا ع هيف وقلت 4 لوذلا ةروس

 اال مص رج < فق - هل رصرمفم مع - 6 تا اح هما < 59 1

 ماعا وهو هليبس 0 ص نمي ماعا وه كر نأ 50 يح داب ب مهاداج و , ةكَسَعلا ةظعوملا و ع ءزجلا

 ماه ان سك 2-6 0 - هريا» هاما 2 ءم ةهدور < 03

 ٌكربَصاَم وربصا و و © وبس زيخ وهل مترجد 5 5 هب مكبقوع مم لثمب اوبتاعف مكبقاع ناو © نيدّنهملاب رو 2

 كتردسلا رهو ضرالاو ثا اومسلا قاذخ ى م هدف مللا غرف يذلا مودا ديرن اولاقو مولع اوباف ةعمجلا موي نوكي نأ و

 ةعمجلا هيلع راتخا مهضعب و ةوراذخا مهضعب نال تبسلا ىف مهنالتخا اذهف ةعمجلاب اوضر كد منول َ

 هر وو ديفا نوضارلا هللا رما عاطاف هيف ديصلا مار يلب مهالقبا و كتيسلا 1 مهل هللا نذاف

 هوم هريدو

 م دحاو انا يزاجف [ ميقا موي موك ك2 وهو كلو ١ نود ةيويح ددصلا نع اورجصي مآ م مهباقعا و

 سامع

 لعد مَا عورذ 90 ىدؤ دايطمالا كرد و هميظعت مهيلع ضم كتمريسلإ ان 05 عم و ةدجوكسي امد ىندقيرغلا

 [ ةمكعلاب 1 مالمالا ى ل [كلبر ليس جيلا 1 * ثيعسلا نرد نإ مالا دجع أرقو - لعاقلل ءاذجلا ىلاع مسا

 خيدللا ينفر [ ةَكَسَعلا ةظعوملاو ] ةهيشلل لبزملا قعلل يضوملا ليلدلا يهو ةعهحتلا ةمسملا ةلاقملاب

 يذلا باذعلاب مهعدا يا نارقلا ديري نأ زوجت و  اهيذ مهعفنيام دصقت و اهب ,هحصانت كنا مهيلع ىفخب ال
 5 7 85 5 5 لا 26ه ذا 2 ماي جه | دع 7 1 9

 نم ةلداجملا قرط نسحا يد يذلا «قيرطلاب َ نسا 6 كك مهلداج و 1 ملمع ةظعومو ةمكح وه

 و . 4 3 9 7 2-22 هرقل هكا كول ع م

 ليلقلا ظعولا هافك ريخ هيف. ناك نمف مهب [ ملعاوه كير نأ ] فينعت ال و ةظاظف ريغ ىم ىيللاو قفرلا

 افلا شن ها نزاب ديدح ين هلم برضت كىلذاك و ليحل هذع تزجعع هيف ريخ ال نم اة ةريشلا خويصنلا و

 اوديزت الو هلثمب ةراباقف هوجن وا لدق هم 0 عيخص مكب عخص نأ ) ىذعملاو ةجوازملل ى يناذلا مساب لوالا

 © سمع 6 0 - 0

 ا نيكرشملا نأ يور - مكب قف ام لكَ اوذقفراضقنالا مليقف نا و يأ ارادكعت مكيقع نإ و ار هيلع

 فقوف بهارلا نب ةلظنحاالا هب لوثمع ربغ !دح) اوكرذ ام مهريكاذم اوعطق و مهاوطب اورقب نأ موي ىنيملسملاب

 ١ .0 4 :. ١ . _ 5 مكي - 0: - 11

 يئذلاو اما لاقف نطبلا روقبم هأرف يور و هب لدم دفو ةزمح ىلع ماهو ءلأ و هيلع هللا ىلاص هللا لوسر

 ةدارا امم لك و كك نع رفكف تلزكذف كلزذاكم ىنودعبسب ىاثمال مهب هللا يزرغظا نآل هب ةفاحا

 يريغدلا عجري ل اما روقعلا بماكلاب ىنح اهنع يهنلابر رامخاألا تدب رو دك و ةيكفلا < يف فتالخالو

 عضوف مكل ريخ مكردصل متربص نأل و يا نوبطاخملا َْيرِيصلاب داري و مترج» ردصم وهو مهربص ىلا [وَُل ]

 لصحعت يللا ةعصلاب مهفصو وا  دئادشلا ىلع نررباص م جناب مهجاع هللا ىم ءاخت ردمضلا عضوم نورباصلا

 نيرباصلاب "داري و 10 هيلع لد دق و ربصلا سذج ىلا عجري نا ام) و -ةبقاعملا نع اوربص اذا مهل

 و هلل لع رجلا ملص و ىف ايم نكي قاع كرف وسناب نورئاطعلا بطفل واط عررال لونا نا عهسنج

 ربصلاب هيلع مزعف تنا [ ربما و ] ملس وب لاو ر هيام هللا" هةريقس لاقيت ىوقلل برد اوقع

 نيرفكلا قلع يا 1 مولع نر 1 ] هبلق ىلع هطبر و هتيبثت و هقيفوتب يا ا هللاب آلا كلديط ع 1 [

 ع 1 0 و م : -ِ : سو 6 0 ا تي هم 5

 كرقر - [ قيض يكن الو ] نورقكلا مهب لعف اهو نيذمهؤملا ىاع وا - نب ررفكلا موغلا ىلع سان الف هلوقك



) 0058 ( 
 0 نيحلصلا 3 ةرخبلا ف 3 را 57 ةئاكَح اًهندلا نول هذيلا وب قي ميةتسم) طارص كب ةدده و ةديتجا 2 5 همدمم سم6 ه 6 5 2 كا

 يذلا ىلع ثبدسلا لج امنا ©! ن نيكرشملا نص ناك امو * اًفينح مب هوبا ةلم عينا نأ كيلا يا

 عمجب نإ هركذتسمب هلل سولو ءرعش ه هلوقكر يخلا تافص عيمج يف هلامكل ممالا نم ةمإ دحر ناك هذا امهدحا

 ي | موم امم ل ذعمب ُضآ نوكي نأ يناثلاو كو د ل ع ناو ةلنهلاو يتاعلقلا

 ىنعمب ةلعف نم ءاج امم كلذ هبشا ام و ةبختلاو ةلط لاك هب متوم ىنعمب وا - ريخأا هنم ارذخأيل ساذلا همُؤي

 نع يعجشالا لفون نب ةررف نع يبعشلا ىدرو - اماما سال ٌفكماج ل لاق هلوق لثم نوكيف لوعفم
 ريخلا ملعي يذلا ّةمالا لاقف ميهاربا وه امنا كثطلغ تلقف هلل ًاتناق ةصا ناك اذاعم نا لاق هنا نوعسم نبا

 ىنرهتست الإ ل ليق نيح لاذ هنإ هذع هللا يضر رمع نم و - تكلذك ذاعس ناكو ةلوسرو هلل عيطملا تكتناقلامز

 هللا لوسر تعمس يناف هتفلختسال يح ملاس ناكولو ةتفلختسال اًدح ناعم ناكولو هتفلختسال اهح ةديدع وبا ناكول

 ةميقلا موي هللا ىيبو هذهب سيل هلل ثناق ةماذاعمو ةمالا هذه نيما ةديبع وبا لوقي مّلس و هلاو ةيلع هللا ىّلص

 نالنيدلا ىف امامإ ناك يا ئنعملا كللذ وهو ةصعي مل هللا فاخب ال ناكول هلل بلا نيدش ملاسو نولسرملا الا

 كرشلا هذع ىغنو هذع لئازلارجغ مالسالا ةلم ىلا ل ئاملا فيذعلاو - هللا هرماامب مئاقلا ثنذاقلاو رجخلااوملعمةمئال

 فيض عملا ىدغتي ال ناك هنا يور [ هيعتال اركاّش ] ميهاربا مهيبا ةأم ىلع مهنا مهمعز يف شيرق رافكل ابيذكت

 اولْيَخُن ماعطلا يلا مهاعدن رشبلا ةروص يف ةكثلملا نم جوفب وه اذاف ةءادغرشلت افيض موي تاذ دجن ملف

 ءافطصاو د ا اركش. مكتلكاوم تبج وألا لاقف اماذج مهب اهل

 ىئنح ةركذب هللا ا يدون اجكب ع ع 0 ]و مالسالا خام 2 ١ [ميقتسم طارص ى / | ةيده و ] ةوبذلل

 ىلع ثيل امك انم ياصملا لوق ليق و - دالوالاو :لاومالا لوقاوب - ةنولوتي هوا نيد لعام قفل

 لوسر ةلزنم ميظعت نم اهيذ ام هذه مف[ كيلا 2 مث راهنجلا علا 1 [ نيِعلَصلاَن مل] ميهاربا

 ةماركلا نم مها اربا هللا لياخ ينرأ ام بفرششا ناب ناديالا و ةلع<* لالخاو ملس و هلأو هيلع هللا 2 هللا

 نم ةّجترملا ىف تمعذلا اذه دعابت ىلع تلد اهنا لبق ىم اةكلتما هللا وسر عافت ةدقلاا رم ل انه لهل

 امنا ىنعملاو اهتبس كتممظع اذا دوهيلا تبسر دصم مكمل ] - اهب هيلع هللا ى ينللا توعذلا زئاس نيب

 هرمرح و ةرات هيف ديصلا اولحا مهنا هيف مهفاتخاو [ هيف ارفلَتْخا يذلا ىلع ] سملا وعو تجسلا لابو لع

 هين نيصلا نعربصلا مهيلع هللا مح ام دعب ةدحاو ةملك ىلع هميرحت يف اوةفني نا مهيلع بجاولا ناكو ةرات

 وه وركذام ريغر الثم هللا معناب ترفك يذللا ةيرقلا برض يف ىذعملا وحن كاذ ركذ يف ىنعملا و 1

 مكحلا ىفعم ام تلق ناف  هقعاط ةقدر نيعلاخلا و ةرماولا نيفلاعملا و ةاصعلا ىلع هللا طغس نم راذنالا

 نيلعم مهتوك يف مهلعف فالتخا ءازج مهيزاج هنا هانعم تلذ د ىيمرع“ را نيلح# اعيمج اوناك اذا منيب

 ةدابعلل اموي عوبسألا ىن اولعج# نا مهرمهأ مالسلا هيلع ىسومم نأ 57 ةجو رو - لورخا هزيم دم و ةراذ

 ٠ لحخلا ةروس
 مع رجلا

 ان عج



 (؟ ليغلا روع

 (اع ءزجلا

 مو
"| 

 ( «دع)

 5 12 «ث ص رمسو ب رلو رص م # سس سد مسمع و2 ربي هرم <06 ه مس هن س

 لهأ امو ربرتشلا | 0 ةديملا مكيلع مرح امنا © نودبعت 0 الإ تمعن 0 اييط

 جاريالا ١ 2اوإ عرررت فد هما 5»© توهرعم -ىل م سوس هت زعم حج

 ١ ده بذعلا مدخلا فت امل اولوَقُت الو © ميحر روؤغ هللا نا نا آل "5 ايري رطشأ نم مب هللا ر هغأ

 اتم 2 2
 56ه < عام - هو موس و 0 ِّ

 ل نم قف ىولفُي ل ل َبْذَعلا هللا ىلع نورك يذل نأ * بذل هللا 2 ا / مارح اننعإو للح

 6 © || 2 07 66 1 9 رخل ن0 و٠ ” ؟ هام هدعم «

 اوناك«نرعلاو ”مهتملظ..اص-و: لبق نص َكِيِلعِاَنكَعَصَك اَم ارحل ارداه قيده امو © مهلا باذع مهل و

 2 6 ل ا ”تودأعوه < .ه

 تي نأ اودلصإ و كيذ دعب 3 عير 0 ةلاوج وا اوم يدل كلير نأ 7 © نوماظي هسا

 طا 57 طي < هللا اننا و م ماع 40 20 210

 0 ا 0 نو دكر شمل نم 8 ةينح خل داق كم) نإ ميهربأ نأ انها دو روقغل اهدعب ى

 اهرفك نم عب (تينإ معو ةيرقلا لاح نم ركذ امب مهظعو امل * ا فوخلا سابل كرش و

 ةدسافلا مهبهاذس و ةيلهاجأ) لاعفا نع مهدص ناو ةييوت ِق ءاغلاب كاذب لصو اهعينص ءومن و

 لاق و كللذب هماعنا ركش و بيطلا لالعلا نم هللا . مهتزر ام لكاب مهرما نب اهيلع اوناك ىثللا

 مث  هدنع مكؤاعفش اهنال ةبلألا ةدابعب هللا نودجعت مكنا مكمعز ص نا وا - نوعهطت ينعي [ َنركمْعَت هي ا نا ]

 ىلع هللا عرش ام عابتا نود مهتالاهج و مهئاوهاب مهليلعت و مهميرحت ىع ,هاهن و هللا تامرعم مهيلع ندع

 ةمرحلا و لحااب مئاهجلا نم مكتنسُلا هفصت امل ٌّبذعلا اولوقت ! و ىلع اوُلوْعُد الب بذكلا باصتنا و - ةثايجنا ناسل

 ىلا فنصولا:.فكلذ داذتسا ريغ نم اًنجاَوْزأ ىلع مرَكم و نيك ُةَصِلاَخ ماعلا ؛ هذه نوطب يف ام مكاوق يف

 ةاوق و مارح وه هللا لحا امل اولوقت الو كلوق يف اهلثم ماللا و هيلإ دذتسم سايق ىلا وإ هللا نم يحو

 امل بذكلا اولوقت الو يا لوقلا ادا ارا ىلع فصتتب قلعتي نازو<##و - بذل نم لدب [ مارح اذهو 00 اذه ]

 ليش قير دبة لام لجن فصُنب بذكلا بصنت نا كلر مارح اذه و لالح اذه لوقتف مكتنسلا هفصت

 اومرحت ل يا ٌبذكلا مكتذسلا فصول مارح اذه و لالح اذه اولوةت الو ىلع وُوفَتاِب مارح اًذه و للح اذه

 ىووعدو جذاس لوق نكلو ةنجب و ةجح لجلل ال ,كهاوفا يف لوجت و مكتنسلا هب قطخت لوق. لجال اولطعتال و

 هناك مهلوق لعج هغيلب و ماكلا يصف نم وه تلق - بدلا مهتخسلا تفصو ىنعم ام تلق ناف - ةغراف

 اهبجيو ا مهلوقك , ةتروصب ةدروصو هتياعب بذعلا تلح دقف مهتنسلا هب تقطن اذان ةضعمو بذعلا نيع

 بذعلا اهفصول ليق هناك ةيردصملا امل ةغص رجب بْذَعلا ىيرق و - رجلا فصن اهنيع و َلامجلا فيعي

 عمج بذعلا ئيرقو - ةمرعلاو للاب. ّتاهبلا اهفصو ففصولاب .نارملاو بذُك مّدِب ىلاعت ةلوقك بذاكلا ىذعمب

 كلوت نم باذكلا عمج وه وا - بذاوكلا ملكلا ىنعمب وا - مخشلا ىلع بسصخلاب و ةدسأالل ةغص عئرلاب ل

 | ُلْيلَ عانم ] ضرغلا ىنعم ىمضتي ال يذلا ليلعتلا نم [ اًرَثفَتل ] يف ماللاو - ينج نبا ةركذ اباذك بذك

 انصصَق ام ] ه ميظع اهباقع و ةليلق ةعفنم ةيلهاجلا لاعفا ىم هيلع مه امين مهتعفنم يا فوذح“ أديم ربخ

 هللاب نينراع ريغ ن .ريلهاج هوصلا اولمع يع .لاعا عضوم ىف [ ةَلاَهجب ] ٠ 0 و يف ينعي [ كِيَلَع



 ( نهم )
 د ا صصساعا 2 صاع يحال 2 صاح دور رور مس ةهريمص مها ه2 تاعا ايل ءاطعام ص 605 هادا ام م 0

 ١و لحذلا ةروس تناك ةيرق الثم 0 ا ا نع لداجت سفن لك

 < اه 55 © َ ع هم ا )

 ]ع ءد2ا اهب فْوَلا و عوج سال يللا ايفاذ اى هللا مذاب تر 0 نآكم 508 م دغر 25 اد ةنئمطم ةنما

 م + هرم يول مربسم ص جا هر مس رب رمصو ربي ص هم 7025 ع2 ىو 20000 5 مور مسموم هع

 2 اللج هللا مكقزر امم اوكف © نرملظ مهو باذعلا مهدخاف ةوبذكف مهخم لوسر مهءاج دقن و © نوعذصي اوناك

 ينو ةسفن هتاذو :يشلا نيعل لاقي تلق - سفنلا ىلا ةناضملا سفنلا ىنعم ام تلق ناف -ركذا

 لك ىتأي موي ليق هداكف اهتاذر اهنيع ةيناثلاو ةلمجلا يه ىلرالا سفخااف يه امك ةامجاا سفنلاو ةريغ هضيقن

 ءالؤش مهلوقك اهنعراذقعالا اهنع ةلواجعلا ىنعص و - يسفن يسفن لوقي لكءريغ نا همهي ال هتاذ نع لداج# ناسنا
 : هدم هوي ا

 معنا موقلكل الثم اهلاح هذه ىتللا ةيرقلا لعج يا [ ةبرذ الثم هللا ترضو] كلذ ركنرا ل ندد رشم انك امص  انواضا

 ناو - ةفصلا هذه ىلع ةردقم ةبرق كارت نا زوجهف هقمقن مهب هللا لزذاف اولوت و اورفكف ةمعذلا مهترظَد مهيلع هللا

 [ ةَنئَمظُم ] اهتبقاع لثم نم اراذنا ةكمل الثم هللا اهبرضف اهلاح هذه تناك ةيرق ىنيلولا ىف يف نوكت

 حمج معنالا و  اعساو [ ادَعَر ] فوخلا عم قاقلا و جامزنالا و نمالا عم ةنينامطلا نأل فوخ اهجعزيل

 ىلا ىئدان تحيدعلا ىف - سببا ع معن عمج وا - عردا و عردك ءاقلاب دادتعالا كرت ىلع ةمعن

 سابالا و ةقاذالا تسلق نأف - اوموصت الف معو مهط مايإ اهنا ىنمب مسوملاب ملس و هلأ و هيلع هللا ىلص يبنلا

 هيلع اهعاقيا ةعص هجو امف راعتسملا سابللا ىلع ةعقوم ةراعتسملا ةئاذالا و امهتَحت هجو امف ناتراعتسا

 اهنم سانلا سمي امر دئادشلا و ايالبلا ىف اهعويشل ةقيقعلا ىرجم ,هدنع ثرج دقف ةئاذالا اما تلق

 معط نم كردي امب ملألا و ررضلا رثا نم كردي ام بش - باذعلا هقاذا و رضلا و سكبلا نالف قاذ نولوقيف

 فيا نم هي نسوتلا و ناسنالا "يشع ام سباللا“ ىلع ةلامتشال هب ميش «لقف سابللا اها تدلإ راك

 سبالي و امهنم ىشغي امع رابع 5 امل ةثالف فروغخلا ظ عوجلا سامبل ىلع ةقاذالا عاقيا ام)و ثداوحلا

 ناف امهب ةطاحالا نم دبا ناقيرط اذه وحن ين مهل و  فرخأ و عوجأا نم مهيشغ ام مهقاذاف ليد هناكف

 زرق نوح ر انها هزلا رظن امك ءلراعتصملا لا هيف ارظني نا امهدحا امه دقف ىمل الإ عقيال راكنتسالا

 ضرع نوصي هنال فورعملل َءادرلا راعتسا «لاملا باقر «ذشل ثقلغ « اكحاض مسد اذا ءادرلا ردم هرعش هدد

 ارظن ءاورلا ةغص 9 لاونلا و .تفررعملا :ففصو وه يذلا رمغلاب هفصو وأ هيلع ىتليا امل ءاورلا نوم ةكلد

 اخا اي كديور * ررمع دبع يدر يفز اذي هرعشو هلوقكراعتسملا ىلا هيف اورظني نا يناثلا و -هلراعتسماا ىلا

 رجعو لاق ك ل هثادرب نراك هنمر جما كر نر * يذيمي ككلم يذلار طتشلا يأ 0 ىب ورع

 : وجلا سابل مهاسكف ليقل هيف ند اميف هيلا رظن ولو راجفعالا ظغل يف راعتسملا ىلا 7 رطشب ةنم

 نيذلا هلوقك ملظلاب مهسابقلا لاح يف [ نملظ مه و ] اكحاض مسبت اذا ءادرلا ىناض ريك لاقلو فوخلاو

 نر رمل تر ىلع ثوملاو ةمقذلا ةاجافم ص هّللاب ذوعن مهسفلأ : يملاظ ةكلملا 0

 - فوخلا ابل و هلصا“ هماقم هيلا فاضملا ةماقا"و فاضملا فذح ريذقت ىلع وا - ّسساجالا ا
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 نم ابهسضغ ميلكا / كصر رغعلاب 0 نم و نا م هجاذو رك ن م الإ هن هناك نعي م هللاب ا لوذلا الروس
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 © نيرفكلا مولا ىدقي آَهللا ل ةرخآلا ىلع اًينّرلا ريع ربت مي ذو ميظع باذع مهل و هللا

 سمر 0 ورع ى 6 ور اضمابا (ه© صقا| 2 هوم صم 6ه سصم ىو

 © نرر ست 1 مهادرجلا 05 :مهنا رجال © نولفغلا م ند كلر و َّخ مهراصإلاو عسر مهو ىو ىلع هللا عبط ل دل كر 1

 3 ه هم 20068 ةكمهرصطعرس لادم ضس هورمعم مدد م تلي و ءءء و
 يدات موي © مكر رردعل دع نم كبَر نا اورجص و )و | دهاج مل ودك 7 نعي نم اًورجاش 1 1! كبر نا م

 ؟ بدم ةهمومدص ةهظاوز سي ىاصاوب6 ه نأ

 نم الدب نوكيا زوجي و - [ هللا روما ميليسا ىلا[ ردع رعكلا ل حرش م نكلد ]

 مدرع, 6 0

 وبذكلا وه يذلا اربخل) ل ماوا"نويذاكلا مه ةناميإا لعب نم هللاب ردك نم 7 ل ئارأ وه يذلا أدتيملا
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 رفك نم نوكي نا اوزوج دقو مانلا"لو 1 بصخخي نا زوجت و - هذاميا دعب نم هللابر فك نم مه كلوا و ىاع

 نمالا بضغ مهيلعف هللاب رفك نم ليق هناك هيلع لاد حرش نم باوج نال هباوج فذح#و ًادنبم اطرش هللاب

 2-0 7_0 0 .٠ : 6 :. 6 .٠
 نعبد مالسالا نع اردتراف اولد دعم لها نم اسان نا يزر - بسضغ مهيلعف اردص رغكلاب حرش نم نكل 5 ةركأ

 رع ةاوياا و رافع 3 ناميالل دقتعم وهو ةناسل ىلع رفكلا ةملك ئرجاف ةركا نم مهيف ناك و هيف مهلوخد

 ةبرعب ا يف ا و نيريعب نيب تطبر دقف يس اماف اوبذع ملاس و بابخ و لالبو م ةككملو

 مهاطعإ دقف راكع نا دق لوا امهورساي الققو تلتقف لاجرلا لجا نم تملسا فا اولاقو

 ممدق ىلا هنرق نم اناميا عى ام ارامع اا الك لاقف رفك ارامع نا هللا لومر اي ليقف اهركم ةناسلب اودارإ ام

 يبذلا لعجت يبي وهو ماس و هلأ و ةيلع هللا ىلِص هللا لوسر رامع ىتاف همدو همدلب ناميالا طلتخاو

 كمر مهنم و ثملق امب مهل دعف كل اوداع نا فكل ام لاقو هيني أي ريسمي ماس هلأو ةيلع هللا 'ى

 لضفا نيرمالا يا ثلق ناف - ارجاهو امهمالسا ىسح و ملسا و ةالوم ملسا م2 رفكف ةدئس ةهركا يصرفعلا

 دقو - مالسالل ازازعا لتقلا ىلع ربصلا و ةيقنلا كر ا «يوبا لعف لب تلف ةيوبا لعف م ارامع لعن

 لاق 0 لوقث امف لاق هللا لوسر لاق دمتم ف 0 ام امهدحال لاقف نيلجر ذخا ملشتما لا كر

 اثلث هيلع ناعاف مصاانا لاق يف لوقت ام لاق هللا لوسر لاق دم يف لوقت ام رخآلل لاق و هآلخف اضيا ثنا

 يناثلا اماو هللا ةصخرب ذخا دقف لوالا اما لاقف ملسو هلأو هيلع هللا ىلم هللا لوسر غلبف هلققف ةباوج داعاف

 ايندلا مهبابستسا ببسب مهناقعاي باذعلا و بضغلا نا و ديعولا ىلا ةراثإ ع كملاز] هدل اًدينبن قحلاب عدم دقف

 لفغا دحا ال نيذلا ةلفغلا ىف نولماكلا [ نوفل مه كدلوا ] -مهرغعب هللا نلذخ مهقاقحتسا و ةرخآلا ىلع

 ءالؤه لاح دعابت ىلع ةلالد [ كير نا مث ] هدا و ةلفغلا ةياغ يه بقاوعلار بدت نع ةلفغلا نال رهنم

 مهردع ال مهرصان و مهيلو هنا ىنعمب مهيلع ال مهل هذا مهل كير نأ ىنعم و  هباع اورامع مهو كلوا لاح نم

 قدك[ اوقف ام ؛ نخب' نم ] رورضم ريغ اعوفنم ايمح# وكيف هيلعال لجرلل كاملا نوكي امك ,هلذاخ و

 هةهابشإ ”لتجلا ليتمؤملا اوبدع ام دعب يإ لعافلل ءانبلا ىلع اوُنَدَف عرق و - رفكلا ىلع هاركالا و
 سا مم 6

 رامضاب و 31 ميحرب بوصخم [يينأت موي ]ريصلاو دايجعلاو ةرجغلا يهر لاعفالا ةذه دعب ى م[ موك نم ]



 نسل

 - < هير هد 2 ه هروهرت مب

 2 2 نوفلذخت هيف ملنك امس
 وعيلص مكس

 تي عايد همام هم 2 12 2 جم هدم ةظما
 ءاشي نم يدعي و ءاشي نم ا او ةصا مل

 2 سا م معع سوم 15 هم ه8 يم ةهدصل « مد هرم م هم م كد هدهعلوم هوو جر جال هدم رعم ل

 امي را قر ار دعب مدق لزكف 0 الخد 7 ارذخنت 7 و © نولمعت م دذك امع ناتسنلو

 ه ىوءوهو٠ ده هو 6-2 ا م © 2 0 ©

 نأ مكل ريخ وه هللا 3 منا ل الدلو 55 هللا كيعب | رش 0 © ميظع ا 0 هللا ليبَس نع مذ
 - دال 2

 33د

 هرو م 5< د تعدو مَ هد هو همومرعممم هرز وم

 او 2 نسحأب مهرجأ اورجص نيدلا 2 " قاب هللا دع مو 0 مكدخع م © ىنوملعت مخك

 7 «ة ساهم < - ” هي هلو ع

 هللا ءاشولو ] »* مالسالا ةلم هلام ى مريذعتو راذنا [ مل ديب و | ] مهفعضو 9 هرقفو نيحمؤملا لَو و مهتوق و

 110 ه6 هدي عب مرع سامع

 ةملحلا [ نكل وز كىلذ ىلع رداقوهو رارطضالا و ءاجلالا قر ط ىلع 0 ةفينح [ ةّدحاو ةما مكلعجل

 [ ءاشي ْس يدير ل هيلع ممصي و رفكلا ر اند هنا مل ءالما لدا نوه | ءاضيأ نم ٌلْضي نأ !١ تضنق|

 و 5
 فهطللتا 6 قيكسي مم ىاعو رايدخالا ىلعرمالا ى ب ةنإ ىدعي ناميالا ر انخ هنأ ماع ىنمب فطلب ناوهو

 هلوقب هققح و اكلذ نم ء يش هب قدسي ال ئذلا 0 اع هذجي ملو فاقعلار باوثلا راىلدكلا
 هم هوسمم نوورو تام »ع ع«رصل 5 مس ل

 مث « هذع نولأسي المع مهل ثنا اَمَل دادتهالا و لالضلا ىلا رطضملا وه ناك ولو [ نولمعت مثنك امع نلعسُل و ]

 [اهتوجت لعب ملف لِ ] هخم بكري ام مظعل اراهظا و مههلع اديكات [ مهَنيِب الخد ] ناميألا ناختا نع يبنلا ررك

 مكجررخو [ هللا ليس نعم دصب ايندلا ىف وعلا ع را ادلع اهنوبت دعب مالمالا ةجك“ ىنعمكمادقا لزتف

 مكلو ] اهب نوذتسي مهردغل ةتساهضقن اوذختال ارذترا و ةعيدلا نامي اوضقن ول مهنال مكريغ مكذصب وا - نيدلا نم

 شيرق ةبلغ نم اوأر امم مهعزجل ناطيشلا مهل نْيز ةّكمب ملسا نمص اموق ناك * ةرخآلا ىف [ ميظع بفاذَع

 ةيلع اوعياب ام اوضقني نا ديعاوملا نم رض نا 0 اوناك امل و مهل مهئاذيا و نيملسملا موفاعضتسا و

 هللا لور ةعجبو [ هللا دعي ] اوندبتشت الز[ اور ركشتل و , ] هللا مهتدتخ م مر هلا زا هيلع هللا ىلمت هللا لوس

 3 ندع املا ] ارد نا فرست مهنودعي شرق تناك 2 اريسُي ايندلاا لما اضرع [ ديك ان انمد ]

 نم [ هللا ندع اهو كَ ] ايندلا ضارعا نم م مكدلع ضب مكر 0 1 ةرخآلا باوث نمو مكمهذغت و مكراهظا

 قاشم و نيكرشملا :ىذا ىلع 0 يذلا ] ءايلاو نودلاك [نيزجْمل] كرقو  دفني ال [قاب] ةتمحر نئازخ

 نا دعب قعلا قيرط نع ةدحاو مدق لزت نا ماظعتسال تلف  ترَكُذ و مدقلا تدّحو مل تلق ناق - ماسالا

  امهب هنييبت ىذعم امف ىثنألا و ركذلل هسفن ين لواذدم نم ثلق ىناف ٠ ةريثك مادقأب فيكف هيلع تبت
 )| 5هعوص <

 [ىثنا داركذ نم] ] ليقف روكدذلل ةأواذت رهاظلا ناكر ك313ا 2 ندعو دلل قالطالا ىلع ا مهبص وه تاك

 ءمم 6 -

 مهايزجأا 1و ةلوقل رهاظلا وهو اهنّذلا | ىف ينعي [ ةجيط ةويح ] اعيمج ىيعوذلا دعوملا ,عيل نييبتلا ىلع

 نمؤملا نا كلذ و ةرخآلا بوت َنْسُح و ايذدْلا بان هللا مهدنام هلوقك ةرخألا و اهندلا باوث هللا هدعو

 اص ةعمف:ارسعم ناك نا و هيف لاقم الف ارسوم ناك نا ابيط اشيع شيعبا ارسعم وا ناك ارسوم ميلاصلا لبعلا عم

 هرم ىف لاكشا الف ارسعم ناك نا سكعلا ىلع ةرمافرجافلا امإ وهللا ةمسقب اضرلاو ةعانقلا وه و هشيع بيطي

 0 ١ 0 وو :
 ىعو - لالعاا قزرلا ةبيطلا ةويحلا سابع كل ىنعو - ةهشيعب ًانيني أ هعدي ل صرعلاف ارسوم ناك ناو
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 0 > 3 اوس < 6 ه

 ءاَعْحفلا نع ىهني و ىبرقْلا ىذ يلي و / ناسحالأ 5 لدعلاب 1 ملا نك ّع نا اسهل اا 5

 هرم ممم - هعءعّومم هريبد“# ى.ءو أ لا

 0 ءاميالا اوُضُقنَت الو مثدهاَع اذا هلل لعب الرا مكلعل - 2 ىغبلا ةرمذمْلاَو

 هدور هو م سلمم م هلا ه تم هرعموم ء تهدد ]2 و مودع 2 2 و دم

 00 و 8 نيب اهل رع 2 ىنلاك اونوكت 3 6( نولعفتام ملعي هللا نا ا مكيلع ةلل | ملعج 36 و

 هاو مول هرم هميم هم ص 2 00 كتيرو هريس 6 م 0 همام ةظسصامم» سمر 0

 دل ب مكل ىنذيدهل و هيلا م كواجي امنا ' م نم رى يه ةما نوكت نا م كدب الخد مكذاميا نودخلل

 احر ةطوعلا نع قطني انهرو ليقاو _ ةكعاطو ملسو ةلأو هيلع هللا لص هللا لوسر عابتاب هيف رمأ ثرح

 هتمال ملس و هلأ و هيلع هللا ىلص هللا لومر يضر دقو نينمؤملا ليبس ر ريع عيدك هلوق يف عامجالا ى

 مقيدتها متيدتقا مهاب موهجيفلاك ي راح مهو هلاو هيلع هلل ىلص هلوق يف مهراثأب ءادتقاللا و هباحصإ عابا

 ةدذتسم ناهتجالاو سايقلا و عامجالا و ةّدسلا كناكف ناهتجالا و سايقلا قرط اوأطو و اوساق و اودهنجا دق 1

 ىلع هيف .لدع ىلاعت هللا نل بسجاولا وه [ لّدَعلا ] « ءيش لكل انايبت ناك ةمث نمف باتكلا نايدت ىلا

 طرفلا دادس انهينورما) قلع امنا او: فارخلا [ ناسحألا و ] مهتقاط ثححت ًاعقاو مهيلع ةضرف ام لعجف ةدابع

 همّلَع نمل مس و هلا و هيلع هللا ىّلص هللا لومر لاق فكلذل و بدنلا هربج#ف طيرفت هيف عقي نا نم .بال
 0 ٠ 5 5 وي 4

 طيرفتلا نم ةمالسلاو قدصلا طرشب حالعلا دقعف قدص نا ملاذا كسصقن الو اهيف تدز ال هللا و لاقف ضئارفلا
6 

 نم طيرفتلا رسك ري نا يغبني امف ا ىل و اوميقتسا ملس و هلأ و هيلع هللا ليولنملا للاقاو

 نيحر - ملظلاب لراطتلا نيرظ 5 لوقعلا ةركذي امركذملا و - هللا وات :وانجت انما شم اولا أود لفاونلا

 اهماقم ةيالا هذه تيما هنعرفللا يضر يلع نيذمؤملا ريما ىلع نيعالملا ةفعل تلا نم تكلم

 هديا هر دل باجل اقرت ورلاعلا و يضع هلع: نمل هللا راض كاعد اعز ]غمر اة علا .”كتنا# اهنا كيرالا

 هيلع لل يللا لوسرإ ينل ىف للا يع - نوعظم ني: نمثع مالسا بنجع تناك و ]داع نم داعو

 [ اهديكوت نعي فيلا نامقا [ 52 الوز هللا نوعيابي امن قيوعياَبَي نيا نا مالهالا ىلع ماسو هلل 8

 لقرار دما [ يفك ] لدب ةزمهلا و واولا لصالا و ناتحيصف ” نادغل دكوو ككاو هللا مساب اهقيثوت دعب يا

 7 تعا وتللا ةأرملاك ناميألا ضقن يف[ او 06 و فحل 0 هب لوفكملا لاك عارم ليفكلا نال

 تنب ةطير يه ليث  هلتف ثكني اموهو فكن عيج [ اًناكنا ] ةتلعجف ةكمربا و كا نا دعب اهلزغ

 ىه لزغت ثناكف اهردت ىلع ةميظع ةكلق و عبصا لثم ةراثصو عراذر دق الزغم تذختا ءاقرخ تناكو هيك نبأ هقعل

 6 00 2 ا ا
 ينعي ذخلا يلوعفم دحا الخد و لاح [ نوذخ“] ىلزغ ام نضقنيف نهرمأت مث رهظلا ىلا ةادغلا ىم اهيراوجو

 ترو صورت ع هدوم ه

 ةءامج يلعب ةمأ نوكذ ن ١ هيلي ا نوكت 4 الغدو١ ا لسفصم يا [مكخب ال3 اهيزجتم مكناميا اوضقنت ال /و

 . 5 0 | همم م
 0 يللا 20 : ىنيذنمؤملا ةءامح نم هم نم - الامرفواو |ددع ديزا ئه[ 1 ىبر | يهز شقر

 مهتورش و سشيرق ةرثكب نوردغت ما هللا لوعيرل ةعيبلا نامي | نم متدكو و 2 يئلع مد دعع امو هللا دهعب ءافولا



 ( نم“

 مهلع ٌفقُحُي الف باذعلا ويظل اذاو © نويتعتسي مهال و اورقك نيذلل نّدوي 3 6 اديه مآ لَك

 ا فقنواد نم وعدل اذك ب يذلا نو كر دو ,ه انبر اولا د وكر نيا ار اًذاو © 0 ممل

 اودص و اورقك نيذلا © نورخفي اوناك ام مهنع لْضَو ماسلا ذُدَموَ هللا ىلا اوقلأ و 8 1 لوقلا مهلا
 2 هيب ه وا 2 ه-- سهم . ها م اه
 نم مولع اديِهَش م لك يف ثمعبجن مويو © نودسفي اون اوناك امي باذعاا ا 0 مهنادإ هللا لميس نع

 هةموو د 6 مادري ع ه عد تب ةومد م 1 .٠ ووع
 ةمحرو ىدهو يد لكل انايبتا بكل كليلع اذ الزنا روم ل اًديِبَع كب نحو مهسقنا ١

[2 

 دعب دعيتسم رما مهراكنا نأ ئلع ةلالدلا تلق  ْمُث ىنعم ام تلق ناف  مهيولقب نوركنملا نودحاجلا
 ناميالاب مهيلع و مهل دهشي اهيبن [ ادي ]هركذب نا ل فرتعي نا ةمعذلا فرع نم قح ىل ةفرعملا لوصح

 كرتب كاد ا ةجحال ىنعملا وراذتعالا ىف [ ارك نذل ندوب ال مث ] بيذعتلا و رفعلا و ققيدصتلا و

 لاقي ل يا نوضرتسي مه الو [ نوبتعتسي مه الو ] نسحعلا نعاذك و رذع الو مهل ةجح ال نا ىلع نذلا

 دعب نوذمي مهنا ةانعم تلق هذه مث ئذعم امن تلق نآف - لمع رادب تسيل ةرخآلا نال مكبر اوضرا مهل

 باصتتاو ةجبح مالدإ الو ةرذعم داق يف مهل نْذؤي الف مالكا نوعتمي مهنا وهو اهنم مطا وه امب ءايبنالا ةداهش

 َباذَعْلا اوأز اذ كللاقكو هيف اطق ول اهنيف اوغقاوا قمكُعت مويا“ كمعبن مويركذا و ةريدقت فرذحمب مولا

 راكرشلاب اودارا نا - يل "مهيب ةلعب مهينات لب هلوقك [ [ َنورظْنِي مهالو ] مهيلع [ فق الف ] مهيلع لقت و مِهتْع

 مهؤاذرق و رفكلا ىف مهؤاكزش مهناف نيطايشلا اودارا نا و- ءاكرش اهانرعد ينللا اذذقهلا اَنوكَرش ىنعمف مهنهلا

 ريف اون امل تلق ةعصلا ىلع مهنودبعي اوناكو [نوبذكل مكنا]اولاق ما تلق ناف - دجعن ىذعمب [اوعدَن] و يغلا ىف

 اوناك نجلا ن ١ نوذعين جا نودبعي اوناك ةكئلملا لوق هيلع ليلدلا و ةدابع نكت مل مهتدابع ناكف مهتداجعب نيضار

 - كيرلا نم هلل اهيزخت ّةهلا و ءاكرش مهتيمحت 5 مهوبذك !  افنود نودوبعملا مهف نعل ال مهتدابعب ىيضار

 ترَفَك ينا ناطيشلا لوقي امك نوبذكل مكْلا مهلوق يف نيبذاك اونوكي نا زاج نيطاهشلا ءاكرشلاب ديرا نا و

 ءابالا دعب 'ةمكحن و.هللا رمال مالستسالا ملسلا ءاقلا و اوملظ يذلا ىنعي [ اولا و ُلِبَق نم نومدكرشلا امب

 نوعفشي و مهنورصذي مهنا و ءاكرش هلل نأ نم [ نوري اوناك ام ] د [ منع لَضَو ] ايندلا ىن رابعدعالا و

 اوفعاض امك مهباقع هللا فعاضي رفكلا ىلع مهردغ اولمح و مهصفنا يف اورق َنْيذلا ]| مهنم اوأردتو مهوباذك نيح مهل

 اهبحاص دججن ةعسللا نهبدحا عسلت لاغبلا لاثما براقعو تخبل لاثما تاييح مهباذع ةدايز يف ليق و - مهرفك

 [ نودسشي اونأك اميزرانلا ىلا هدوب ةدش نم نور كاجيفر يريم هزلا ىلارافلا نم نوجيرخ ليقو - افيرخ نيعبرا اهتمح

 ثعبي ناك هنال مهيبن ينعي [ ميسا 72 مهياع ادييش ] ه هللا ليبم نع مهدصب ساذلا نيدسفم مهنوكب

 اغيلب انايب [ ًاناّيبت ] ىنما ىلع [ ءالؤه ىلع اديه ] دمتم اي [ كب انتج ر] مهنم مهيف ممالا هاهفنا
 انايبت نارقلا ناك فيك تلق ناف - نارقلا ريغ يف هحتتف جاجزلا زوج دق و هلوا رسك يف ءاقلت ناهبت ريظن و

 ح 2 ء د2 رد

 ١ لحنلا ةروس
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 1 5 صرع هرب اعود هدوم

 موق | تبل كلذ يف نإ * هللا ال نيسموبام * دنس وجح يب تسمع ى 1 | زري ملأ © نؤركشتا م لعل
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 د ”ت سومر

 7 السب له نقاتل ابكت هللا ع يلا مو نان اهراَْمَأ راشرابوأ و و اهفاوصأ نم و مكتماقا موبو

 هور هر ور جم دورود م ورد سو ةهيمومةرخعو يس

 يري عا يلع ةنمعن مني كاذك * 0 متداولو و ا ليبارس 0 اًناَنُكأ 0

 3 هود سهم ٍُى م و ل١ 222 مال ع ه2 6 1 02 معو

 امكاهريغ عامسلا ىف دري مل ذا ةلقلا و ةرثكلا عومج ىرج# ترج ينللا ةلقلا عومج نص وهو بارغ ىف

 [ ترسم ] ءايلا و داقلاب [ اوري ملوأ ] ىرق ه ىرجعلا كلذ ترجف ريغ ال عسش عمج ين عوسش هاج
 ىف ضرالا نم دعابتملا ءاوهلا وحلا و  كلذل ةيتاوملا بابسالا و ةىذجالا نم اهل قلخ امب ناريطلل تالاذم

 [ هللا م نهفوقو و نوطسب و نيضبق يف [ ىيكسمي ام ] هلثم حوّللا و هنم دعبا كاكمشلا و ولعلا تمس

 لوعفم ىنعمب لف ن ىنكمملا و اه هريغو ةيبخألاو ردملا ورجعلا نم اهتوئكست ي دللا [ مكتوب نم] م ةتردقب

 عاطنألا و مالا نم ةيذبألا و بابقلا ي نحب ] فلا وا تيب نم و هيلا دقو هيلا نكسي اه وهو

 ا زك ار جما جيلا ريس ع نوصل طف ادا بمسك
 مىيلع ةفيغخ قهرا اهيرض مكيلع لقي مل ناكم 5 نومدقت و نولزخت مويو اهلقنو اهلمح مكيلع فخ نولحرت

 [ نيح ىلاز هب عفتني اًئيشو [اَاَنَم و ] تقولا ىنعمب مويلا نا ىلع اعيمج رضعلا و رفسلا تاقوا ف

 [قلخامم] - نوكسلاب مع موي كيرق و - اوتومت نا ىلا وا - ىذه و ىلجي نا ىلا وا - مكراطوأ هنم اوضقت نا ىلا

 ناريغلا و لابجلا ىف ةتوحنملا تريدلا نم هب نكتسي ام وهو ىك عمج [ اًناَْكَأ ] تاظتسملا رئاسو رجشلا نم
 كربلا ركذي مل 2 يقل ] اهريغو ىطقلاو ناقكلاو فوصلا نم بايثلاو ناصمقلا يه [ليبا ارم فوثركلاو

 يفيرتلا نم يقي ام ليق و - ةمتحم اريسي هنوكل دربلا مهمهي امَلَق و - مهدنع ٌهارحلا نم ةياقولا نال

 عقت ماع ٌلابرسلا و - ىشاوجلاو عوردلا هب ديري [مكسأب مكيقت ٌليبارَسو] دردلا ىلع رعلا ركذ لدف يوبلا نم

 هل نوداقخت و هب نونمؤتف ةضئافلا ةمعن يف نورظنت يا [نوملست مكلعل ] ةريغ و ديدح نم ناك ام لك ىلع

 نوملست ليق و - كلرشلا نم مكبولق ملست وا - باذعلا نم نوماستف نوركشت يا ةمالسلا نم َنوُملَسَُت ىورق و

 فكيلع بجروام تيدا ام دعب كرذع دبمت دقف كنم اوابقي ماف [ اور ناف ] هعوردلا سبلب حارجلا نم

 تهح اهانددمينللا [هللا تمعن نوكرعي ] ه بمبسملا ىلع لديل غالبلاوهورذعلا بيسركذف خيلبتلا نم
 ليقو - اذتهلأ ةمافشب اهفكاو هللا نم يهرهلوق و اهب معذملا ريغ مهتداجعب [ اَهنورعْني مث ] هللا ىص اهنا اهب نوفرتعي
 اذه وسب ملكقلازوجيال امناو هللا معن ضعبل اذك تمبصا ام نالف الول مهلوق ل يقو  اذئابأ نص اهااغثرو مهلوق مهراكنا

 يلا [ نورفكلا مهرثكأ و ] اهلين يف اببس هلعج و نالف دي ىلع اهارجلا هذا و هللا نم اهنا دقني مل اذا
 مهرثكا و !دافع اهنوركفي مث اهنوفرعي اوناك مالسلا هيلع لمعم ةوبن هللا ةمعن ليقو - نيفرتعملا ريغ نودحاجلا
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 هنا رهاظلا بهذملا و كلام هل عصب له ديعلا يف اوفلتخا و فرصتلا ىلع ناردقي امهنال هل نوذامال و

 اخ رك هناك ةنوصوم اهنا رهاظلا تلقا  يهام [هنرر ل ةلوق يف نم تلق ناف - هل ىصي ل
 همةورمم

 له هانعم.تلق ديد بع نوونسي ليق مل. ثلق ناف - ةلوصوم نوكت نا عنتمي ال و ادبع قباطيل هانقزر

 يأ أ ةيئلوم قيلع ل و 0 مهقيا و مهقيالف سرخا دل يذلا أ مكب ] * ديبعلا ورارحالا ىوكسي

 مهم ةيافك وا ةجاح بملطم يف هفرصي و هلسري امثيح [ هيجي امنيا ] ةلوعي و ةرما يلي نم ىلع لايعو

 وهف ةنايدو دشر عم تايافك وذ عافت ساورحلا ميلس اوه [ نم و وه يونسي لَه سرعات
 هدم © م -

 لكم اذهو ميوت نيدو ةحلاص ةر جس لو 1ع[ مكتسم طارخص قع 1 ]وسفن ين[ وهو اريخ و [ٍلدعْلاب ] سانلا [رماي 1

 ماخصالل و ةيويندلا 3 ةينيدلا ةمعل طل هناطلإ 5 هدمحر راش ىلا مهلمشي و ةدابع حئلع ضيفي املو ةهصفخاأ ةبرض نان

 - !كعس قلا ا امنيا مهلوق نم هزت امذيا ىنعمب جوي امنيا عرق و - عفنت الو رضت ال تاوما يد يذللا

 ملع هب صخب يا آ ضرألا و تومسلا تبيع هلل ] ٠ لوعفملل ءانبلا ىلع و امنيا دوعسم نبا أرق

 ةملع نأ لى اع ةمدقلا موي ضرألا و تاومسلا ع دارا فالح هملغ مهيلع يفخو نكيعلا 0 امهيف باغام

 يوب مسدم داع .ه

 هللا دنع وه يلا 0 ب درثأ وه وأ ٍرّصِمْلا يدلك ل ال 1 مهخم دحا ةيلع عاطي م ! ضرألا و تاومسلا لها نع بيئات

 هبارقتسا ىف متغلاب اذا برقا وهوا رصجلا يملك وه هذوبرقتست يعل ءىششلا ىف مننا نولوقتامك ىخارت نإ

 نودع امص ةَنَس فلك كبر دذع اموي نور ريد كلل فل نلو باذعلاب كنون را

 نم تاومعالا ءابحا 5 ءايحالا ةثاما و ةءاسلا ةماقا نا ىذعملا ليقو - ديعب مكدذع وهو ناد ةدذع وه ي

 ميقا نأ ل ىلع ر دقي وهف [رْيَدَف ءى لَك ىلع اع هللا نا «ءلر ةاكواربو تيتو يرتب وع نيرخالا+ و نيلولا
 ه2 | مر

 [يكتيعا. ] يرق + هدعب امب هتردت ىلع لد مث تارودقملا ضعب هذال قلخلا ثعبي و ةعاسلا

 ةدحاولا: ىف اهتدايز_.تذش و . قارهإ: ليقف“ قارآ يف ثديز امك تام يف ةديزم ءاهلا و اهرسك و ةزمهلا مضب

 نم ائيش نيملاع ريغ هانعمو لاععلا عفرم يف [عاَميَش نوملعت ) ] * يبا سايلاو فدذخ يتبصإ * ع« لاق

 مك لَعَجَو] هلوق و ةعسلا ىلا قيضلا نم مكجرخا مث مكروص و مكاوس و نوطجلا ىف مكقلخ يذلا معذملا قح

 غب لمعلا و ملعلا بالتجاو هيلع متدلو ىذلا لهجلا ةلازال تلا الإ ءايشالا ةذه مكيف بكر ام و النعم

 ةدرغألاك داؤف. يف ةدقفألا و - مكدعسي ام ىلا يقرتلا و هتوقحب مايقلا و هتدابع و معذملا ركش نم
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 © 0 ا 1 هللا ّن 57 هلل ' اوبرصنا 6 2 0 ايش ا و تومسل

 مكحلاصم يف نودفحي امدخ ي كسي نسي ىدشلا ]ليقو 3 لرألا "وزنا "نتلا ةارملا ادالوأ لدتا

 !دلارا نهفم مكل لعج و لبق هناك انصح اً و اركس هلوقك مهسفنا نونبلا ةدفّلاب كاري نازوج# و - مكنوذيعُي ر

 ىف تابيطلا لك نال اهضعب ديري [ تبيطلا نم ] نيرمالا نيب نوعماج يا نودناح مهو نوب مه

 اينكربو ماذصالا ةعفنم نم نودقتعي اموهو [ نوذم وي لطابلاهقا ] اهنم جذومنا الا ايندلا تابيط ام و ةذجلا

 مولعم ءيشن هذاك هب الا ناميا مهل سيلف ةراما الو ليلدب هيلا اولضوتي مل لطاب مهو أ رح ماو اهنماقتا

 اهل نوركفم اهب نورفاك مه  زييمت و للقع يذل اهيف ةهبش ال ينالا ةنياعملا ٌةدهاشملا هللا ٌةمعن و - ىقيتسم

 ةريعجلا ميرحت نم ناطيشلا مهل لوسي ام ٌلطابلا ليق و  لوقعلا ةروصتي !ل يذلا لاعشلا ركذي امك

 تدزا ناف قززي ام ىنعمب و ردصملا ىنعمب نوعي قزرلا مهل لحا ام هللا ًةمعن و امهريغو ةبئاسلا و

 ايش ناك قونرملا تدرا نا و أيش قزري نا كلمي ا ىلع اًميِني مهني م 0 1 هلوقك 2 هب ثجصن ردصملا
 ق1

 هضو س

 دوي معد تيا وساوس اقرا ووسط رسول نا قزرلل ةلص ضرالا و

  ظفللا ىلع فلمي ال ليق ام دعب ةهلال ىنعم يف هنال امل [ نوُعيطَنَسَي الو ] ينريمضلا و - قزري امل امسا

 كىلذ نم باجبلالا اولوأ نوفرصتم ءايحا مهنا عم ءالؤف عيطنسي الو ىثعي د راقكال نوكي نأ زوجت و

 له و ٌفلْمَي آل هلوق دعب نوعيطتسي الو هلوق ىذعم ام تلق ىناذ نامي سدا يذلا نكامجلاب فيكف

 اوتزري نا نوكلمي ال ىئذعملا امذاو عجار رددقت نوعيطتسي 1 يف سيل تقلد دخلا ءىش الإ امه

 ةعاطتمالا ر فلملا يغن نيب عمجلاب داريو عجارلا ردقي نا الآ تاوم ىمهنال الصا مهنع 1 ةعاطتسالا و
 وهرت مم يع

 اوبرضت الف ] ٠ ققتسي ار مهنم كلذ ىتأتي الو هوكلمي نا مهنكمي الو قزرلا نوكلمي ال مهنا ناري وا ”نيكوتلا

 ية و لاحب الاح هيشم لاثمالا برضي نم نال هب هيبشخاا و هللاب كارشال ليثمت [ لاثمألا هلل

 رادقم ىلع باقعلا نال مظعلا ىف هيزاوي امب هيلع مكبقاعم وه و ةمظع ضع و نولعفت ام هلك [ معي هللا نإ ]

 ةسن دا دلت مكرج يذلا وه كاذف هباقع هّنكو ةهنك [ نوملعُت ل مكاو ] مثلا

 فيك مهملع مث 1 مكن و لاثمالا برضي فيك ملعي هللا نا ٌلاَثْمألا | هلل | اوبرَصَت 1 هد نزرع

 ندبو فرصتلا نع زجاع فكولمم دبع نيب ئوس 0 لثمن هللاب مككارشلا 0 ملثم لاقف برضت

 دقي ال اكرلمص ] لاق ما تلق نآف داش فيك هنم قفني و هيف فرصتي وهف الام هللا هقزر دق كلام رح
 !! نم زيميلف كولمملا ركذ ام تلق - فرصتلا ىلع رداق ريغ و كولمم دبع لكو [:ُيَش ىلع

 1 ليل >3

 بتاكم. ريغ لعجإلف ءيش ىلع ردقي 3 اصأ و هللا نابع نم امهنال اعيمج امهيلع عقي دبعلا مسا ىآل
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 ْمكَضْعَب َلّمَف هللا و 6 ريدك ميل هللا نا افك ملع كنب ملعي 3 يل رمعلا لذ نر 1

 0 اس يقتل تمام لن ديس 0 .
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 [ ساّنلل ًءافش هيف ] رمحاورفصا و دوساو ضيبا هنم [ هناولا فادغم ]ترعب امنا[ هنالا لسجل رر

 سيلو -لسعلا هيف ءابطالا ركذي مل نيجاعملا نم نوجعم لق و ةعفاذلا ةروهشملا ةيودالا و ةيفشالا ةلمج نم هنال

 ضعب هيف نالوا هيف يذلا ءافشلا ميظعتل اما ةريكذت و - فلذك ءاود لك نا امك ضيرم لكل ءافش ةذا ضرغاا

 ىعتشي ىخا ىنا لاقن هيلا ءاج الجر نا ملسو هلأ و ةيلع هللا ىلص يبخلا نع و - لمت“ امهالك و ءافشلا

 نقف“ لسع مقماو بهذا لاقن عفن امن هتيقس دق لاقف عجر مث بعذن لسعلا هقساو بهذا لاقن هذطب

 “ ٌلسعلادوعسم ىب ةللادبع نع و - لاقع نم طشنأ امناك أربق هللا ةافشف ةاقسف كيخا نطب بذك و هللا: قده

 ةضفارلا تاليوات عدب نمو  ٍلسعلا و نارقلا نيئافشلاب مكيلعف رودصلا ىف امل ءافش نارقلا و ءاد لك نم ءافش

 مهنوطب نم جرخب مشاه ونب لحذلا امنا يدهملا دنع لاق هذا مهضعب نع ر- هموق و يلع ىلسفلاب دارملا نا

 روصخملا هب ثدح و يدهملا كدضف مهنوطب نم جرخ امم كبارش و كلماعط هللا لعج لجر هل لاقف ملعلا

 يلع نع ة ةنس نوعبس و سمخ يشر هةرقحا و ةسخا ىلا [رمعلا لذرأ ] مهعيحاضا نم ةكوحضإ هرذختاو

 فبل | انك 7 دب مكي يكل ] مرهلا رمع نم الاح أوسارمع ال هذال ةداتق ىرع ةنس نوعستو - ةذع هللا 5

 اليف 2 لدم نإ لولا هنايسنيف عرسي مث أيش ملعي ناو نايسذلا ىف ةلوفطلا لاحب ةبيبش ةلاح ىلا

 قزرلا يف نيتواغتم مكلعج يا + هملع ىلع ماع ةدايز ملعي الئل ليق و - أيش لوالا هلقع دعب نم لقعي ان

 قدح هيلع قمدترر ام لضع ًاواززت نا يغبذي ناكف مكناوخاو مكلثمر شب مهو مككيلامم قزر امه لضفا مكقزرن

 لوقي ملسو لا و هيلع هللا ىلم ىبخلا عمس هذا رذ يبا نع كي امك معطملا و سبلملا ىف اوراسنت

 هئادر هكادرو الا كلذ دعب ةدبع ير امف نومعطت امم مهومعطأ و نوسدلت امم ,هوسكاف مكناوخا مه امنا

 اذه يقر  ةملفلا دوحخ ةلمجا لم هكاذ" لكم | نووِححت هلل ةمعذبفا ] توافت ريغ نم هرازا ةرازاو

 مكيلع هب تسمعتا اميف مكديبع نيبو منيب نووست ال متنا مهل لاقف ءاكرش هل اولعج ىيذلل هللا ةيرض لثم

 ىنعملا ليق و - ءاكرش يا يا اولعجت نأ مكيفر فيكف مكسفنا كاذ نورت ال و ءاكرش هيف مهنولعجت الو

 مهكيلامم ىلع نودري مهنا يلاوغلا ن ريس الف ءاوس يتزر يف مهف اعيمج مهقزار اذا فيلامملا و يلاوملا نا

 ايلا راب موي - مهيدبا ىلع مهيلا هيرجا يقزر فكاذ امناف قزرلا نم أيش مهدنع نم

 دفحي يذلا وهو كناح عمج 1 مدأ علض نم ءاوح قاخ وه ليق و  مكسذج نم [ مكس يم ديول

 نوذجب دئالولا لح « رعش * للافو دفعتو لوعست كيلا و تناقلا لود هنمو ةمدخلا و ةعاطلا ىن عرسي ل

 - دالرلا نالوا ليقو - تانبلا ىلع ىناتْخألا مه ليقف مييف فاتخإ و « لامجالا ةمزاإ نهفكاب ه تملا و
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 هم د مع < و ةدريدعامل عمل 8354ه همم ه< ام ترا 202 معد ة

 مكفولي مث : مقلخ هللا و 1 موقل ةيال كلذ ل ل سنا فش هيف ةناولا فاتت باش اهوطب نمع

 يعخنا ار يبعشلا يهسنب لاق نممو ةخوسنم نوكت نأ امهدحإ - ناهجو ةيف و * يحاص نإ مكسلا و موهلا ىلجاف

 مير !ذارمتلا و بيبزلا و بنعلا ريصع وهو ذيبنلار كسلا ليق و - ةنملا و باتعلا ىيب عمجب نا يناثلا و

 أص ةاوقبو ةيالا هذهب ينعي رركسلا دح ىلا ةفيذح يبا دنع لالدوهو دنشي ىقح كرتي مث هاثلث بهذي

 يلعوبا انخيش فّدص دقل و ةّمج رابْخأب و بارش لك نمركسلا و اهنيعل مارحر مغلا مس و هلأ و هيلع هلل

 هذم تبرشول ل ليق ةيلاعلا ىملا هنم تذخلاو عيش املف ذيبخلا ليل <تيف باتكر يغ حور هللا سّدق يئابجلا

 ركسلا ليق و - ةررملا ىف ىمسيف ةراعدلا هتلواذت لاقف هليلحت يف تفذص دقف هل ليقف ىباف هب ئوقتت ام

 يف كردبا اذا هنا ررمخأا نم وه ليق و  مهضارعاب تاقنت يبا © اركس ماركلا ضارعا تلعج هعو نشناو معطلا

 لعجب نا زوجيو كلذ ريغ و بيييزلا ورمتلا و برلا و نعل نسعلا قزرلاو اهب رمخت ةناكف سانلا ضارعا

 اهبولق ىف فذقلاو اهماهلا لحألا ىلا ءاحإإالا « نسح قزر وركسوه ام هذم نوذخأت ليق هناك اندح اقزرركملا

 رهبدت يف اهفطل و اهتعذص يف اهتقيف الا و هيلع فوقولا ىلإ دحال ليبسال هب ملعإ وه هجو ىلع اهييلعتو

 لوقعلا ىلوأ ىلوا امك اهنطف و كلذب املع اهعدوا هللا نا ىلع ةدهاش ةذهب لثاد اهحاصي اميف اهتباصإو اهرما

 1 يذخلا نأ ] ىنعملا ىلع هثينات و لخلكركذموهو نينسنفب لّجْفلا ىلا بادو نب ىيحي أرق و - مهلوقع

 اهمضو ءارلار سعب [ َنوُشرُعَي ] ودايلا لجال ءابلار سكب اَنوِهِب ورق - لوقلا ىنعم هيف ءاحبالا نال ةرسفملا نأ يه

 ىنللا نكامالا نم تويبلا و رجنشلا و لابجلا ىف لحنلل نوذبي ام ليقو - تويبلا فوقس نم ىنوعفري

 - ًانويب ٍلاَبجحلا م يذغلا نأ هلوق يف نم ىنعم اس تلق ناف - سافال نوشرعي يف ريدضلاو - اهيف دي
 تدرو ه2

 يذبت ا ناو ةيضعبلا ىذعم كيرا تاق  رجشلا ىف و لابجلا ىف ليقاله و نوشرعي امم و ريشا نم و

 ةطاحا [ تمّت لك ك نم ] اهنم ناكم لك يف )ل و شرعي ام لك ورجش لك و لبج لك ىن اهتويب

 اذان اهنيهتشت ةرمث لك ىم يلك مث تويبلا ي يذبا يا اهلكا ناتعت و لجخلا اهسرجت يللا تارمثلاب

 ثلكا ام يكلساف وا  لسعلا لمع يف فكدهنا و 57 ينللا قرطلا يا [كلر لبس قماش فز العلك

 ففانم و فئناوجا نم السع رملا روثلا ةتردقب اهيف ليح؛ ينللا هكلاسم يف يا كبر لبس يف

 كبر لبس ةعجار كتويب ىلا يكلساف كتويب ىم ةديعبلا عضاوملا ىف : رامثلا تاكا !ذاوا - فكالكام

 ين ديعبلا دابلا ىلا رفاستف اهلوح ام اهيلع بدجا امير اهنا ينغلب دف اهيف نيلضت الو فيلع رعوذت ال

 كبر لبس اهئاضم يف اهبلط يف يكلساف تارمثلا لكا يددصقا مث يك مث هلوقب نارا را  ةعجخلا بملط

 ضرألا مكل لعج يذلا وه هلوقك اهلهس و اهأطو و اهل اهلَلَذ هانا كسلا نها لاح يه و لولذ عمج [ةلُذ ]

 كارما زال لتعم نيغومب ترم اننلا ةداقفم للذ تنا و يل يكلْساَف يفر يمضلا نم وا هلو
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 1١ 4 هم < - هص ا ةه ةهريع ه

 | 4 لجخلا 5 ةروس باّثعلا و ليل مرا ص 5 © نيل 1 اصلاخ 2 0 : ثرد نأ: مم 00 يف كم

 8 هم 2 ما 5 03 1 - 4 01 07

 ازغ 1ع : -

 بوث مهلوقك لاعفآ ىلع ةدراولا ةدرفملا ءامساا ىف فرصفي الام باب يف ماعنالا ةيوبيس ركذ - عمسي ال
 - مس معرب 6 1 : 3

 ىثممل ابضتقم !درفم امسا نوكي ناو - لبج يف لابجأك معن ريسكت نوكي نا امهدحا  ناهجو ماعنألا ىف لاقي

 غنا اذا و ٠ هنوج ينذك و روق عديقلا وم عقووحتت م 3 ا١ لك يف هرعش « هلوق ىن معن ركذي امكف نكد اذاف محذك عمجلا

 ليق هناك فتائيكسا وهو مهلاو غلاب ااشتاازرانا عاجلا ىنعم يف ةنا و  معنريسكت هذا - ناهجو هيغف

 ةنافنتكي مدلاو ثرفلا نهب ًاظيسو ىبللا هللا قلخي يأ مدو ثرف نيب نم مكيقسن ليقف ةربعلا فيك

 فكلذ نم صلاخ وه لب ةحئار الو معط الو نولب هيلع امهدحا يغبي 1 هللا ةردق نم حزرب امهنيب و هنيب و

 ديكلا و امد ةالعإ وانجل ةطسوا و اثرف ةلفسا ناكف هُيَخبط اهشرك 3 ا تقلعلا ةمديكلا تلكارانإ ل

 ىف ثرفلا ىقْبُّتو عووضلا ىف ىبللاو قررعلا ىف مدلا ىرُجتف اهمسقت ةئلثلا فانصالا ةذه ىلع ةطلصم

 زييمت لاقف صالخالا نع ْ قيقش لّدسو - لمأت و ركغت نذل ةلدكح قطلا و هّئَردق ّظعا ام هللا ناويبسف نركلا

 نيلياب دحل نضغي م لاقيو ىناعلا ىنرورملا نب [اًغئاَس ] مدو ثرف نيب نم ىندللا زييمتك بويعلا نم لمعلا

 تلق  ةيناثلا و ىلولا نم نهب قرف يا تلق ناف  نيلو نيهك فيفختلاب اًعيَسو ديدشنلاب اًعيَس ورق و - ظق

 دب نأل ةياغلا ءادتبال ةيناثلا و ابو ديز لام نم تدذخا كلوقك اهنوطب ىف امضعب ىبللا نال ضيعبتلل ىلوالا
 مربى هر ع 1 5 57 5

 الاح نوكي نا زوجي و - ضولا نم هديقم فكلوقك مكيقسخل ةلص وهف ىمءدنبي هذم يدلا ءاقسالا ناكم مدلا و ثرفلا

 نم اذبل ليقف رخأت ول هنا رت الا مدو ثرف نيب نم انثاك يا فرذعمب قلعتيف هيلع امدقم انجل ةلوق نم

 ينملا نأ لوري نم ضعب جنحا دقو - ميدقنلاب نمق وهف ةربعلا عضوم هنال مدق امنا و هل ةفص ناك مدو ثرف ندب

 وهو لوبلا كاسم كلسي ناركذةممب سيل ةذاو ةيالا هذهب لوجلا كلسم ىف هرج اسجن هلعج نم ىلعر هاط
 ”م همم 2 6. >5 | مم - 10 حمم 9 8 ١

 دا[ تالعالاو ليخثلا ترمد نم و ] هلوث قلعت مب تاق ناف  ارهاط مد و ثرف نيب نم نبللاجرخ امك رهاط

 مكيقسذ ةلالداأ بفدحو هادو نم يا بانعالا و ليدل تارمث نم مكيقسنو 2 فنردح+ب 1

 ردركت نم [ةنص.] و نودخندب عقيلعت وأ - ءاقسالا «ذك نع ففشكو ناهد [ اكس هنم نودخنت ] هلوقو هيلع هلدق

 « هدو

 يفكب « هلوقك فرذع“ فودصوم ةدص 00 نوكي نأ زوج# و  اهيف رادلا ىف دِدز كا اوقك ديكوتلل فرظلا

 مهنا اًذسح اقزر و اركس هنم نوذخخت رمث باذعالا و ليخخلا تارمث نم و هريدقت ه رشبلا ىصرا نم ناك

 - ارركم انرظ هتلعج اذا هدم * ين ريمضلا عجرد مللف تثق ناف .رعسلا اهضفل نم ادع و اهضعب ىنولكأي

 - فرذحملا لهاا ىلا نول مه اره ةلوق ين حجر امك ريصعلا وه يذلا فوذح* ل١ فاضملا ىلا تلق

 »انيلعركس مهب انؤاجو هرعش»« لاق اشر و اذشر شرود انك را ره ركع نمردصملاب كيور بسلا“ ليشبلااو

| 14 



/ . 
 اع ءرد

 ( "ع+ )
 ملبس

 ورم وم 2 ”ةهربير هس 50- 2 هم اهم - - 8 تريح 1

 لا امم هلل الح © يتعب آو هاش دور خاذاسسي 0 مج اج 2 ع ىمسم نلجا -
. 

 -و
 . 7 . و وب هم

 0 ما ارهم هموم < 2 يه يا سا هز يل ى" 2 عاده 2-1378 عواد رواد ء وم 1070 9 و

 بنعلا فىكيبلع امانا ام و © ميلا بادع مهل و 7 مههاو وميف مهلامعأ ن طفلا 4 نيزف كاك نم 1
 مس بحس

 <-|-ه2 يللا اء ماسالا هت

 5 انحف ان امس نم م لزنا هللاو © نوُكموي مول ةمحر و ىده 2 هيف اردت ىذا 3 نويت الا

 هوم ممر 5 هدم ا 31 هم مدع هج «ما<

 مكيقسن 5 ةربعل عل ماعتلا ىف معل نأ و © نوعمسي موق يال لذ قب نأ * اهتوم ع ضرألا
3 

 ملاظلا نا لوقي الجر عبس هنا ةريره يبا نعو - نيملاظلا ماظ موشب اهلك اهعلهال و طق [ةباذ نم ] ضرال
 نوعسم نبا نع و - ملاظلا ملظب اهركر يف تومنل ئراجحلا نا ئتح هللا و لب لاقف هسفن الا ٌرضي ل

 فكرشم ىنم يأ نم قماح ىبا 0 ةباد نم وا ها بأ بمنذي 6-5 ف فىلهي لعجلا ناك

 تاخجلا نم مهمعفنال [ نر دركيام 3 نولعَجَي و ] ه ءاذبالا نكي ما مهرفكب ءابال'"كلهااول ليقاو - اهيلع جدي

 مهمانصالو مهلاوصا لذرا هل نولعج# و ,هتالاسرب نواهنلا و ماي فافخاسالا نم و مهقماير يي ءاكرش نم و

 و و ل هسم ! ر ةادلا هأ ع

 هدنع يلا نأ. ير قرا تعجر نّشلو هلوقك هللا دنع ل مه ناراةلكلذ عم [ مهثدسا فصَت 1 اهمركا

 ١و رع

 اوثاه ىلاعت هللا لاق اذإ ةميقلا مو نوكت فيك راسيلا ىوذ نم لجرل لاك ةنإ مهظعب نع و هال

 عندام اوناه لاق اذا ر ةرخافلا لاومالا عاوذا و بايثلا و تاودلاب ترين مهناوعا طا نويطالسلا لئأا عفد ام

 و2 هر و مود - 3 -

 نقع مهل 3 دهاج# ىنعو  فقوملا كذا م نييعاسب اما هل هبويالاهو قرخأا و رسكاب ىتوجف يلا

 ةنملاللا فضا بردك عمج ل كرقو - ٌبْذَعلا ىنمم لدب نييك هلا 0 - ىنونبلا اذل شيرق لوق وه

 ”«”مع مهوء

 نم اهيلا نولجعم راذلا ىلا نومدقم ىنعمي حوتفملاف !ددشم و اففخ”“ر سكلا و فلاب كرد [ نوطرفم ]
 8 206 1 ىف >-. 8 م -

 يفغلخ انالف تطرفا نم نوكوركتم نويسنم ليقو  ةئمدق |ذإ ءاما بملط ِف هتطرف و انالف تطرفا

 اص و تاعاطلا ىف طيرفتلا نم ددشملا و يماعملا ىن طارفالا ى م ففخملا روسكملا و - هقيسن و هةفلخ ذا

 ىف مهيلروهف وا - اهيف مهلامعا ناطيشلا مهل نيزي ناك يتللا ةيضاملا لاحلا ةياكح [ مولا هيلو وهف ] * مهصزلي

 ةياكح مولا مهو وهف لمحو يرق َسّنِبَو مهليرق مههلو ىذعم و ايندلا نامز نع ةراجع مويلا لعجف ايندلا

 ىلع مهل رصاذلل اييغن ةريغ ميل رصانال مويلا مهرصان وهف يا راذلا ىف نيبذعم مهنوك لاح يه ةيثألا لاعلل

 ءالؤه يلو وهف مهلامعا مهلدق رافكلل نبز ةنا و شيرف يكرشم ىلا ريمضلا عجري نا زوجت و - ةوجولا غلبا

 نافوطعم [ ةمحر و دهرا * مويلا مهلاثما : يلو وهف يأ فاضملا فذح ىلع نوكي نا زوج و - مهذم

 ىلع مالا لخدو ٌباتكلا لزنا يذلا العف امهنال امهل لوعفم امبذا ىلع ابصتنا امهنا آلا نيت لحم

 لعفلا لعاف َلعف ناك ام هل ارعشم هيسصتفي امنا و - لزنملا لعف ال بطاخملا لعف هنال [ 0

 ميرججللا نم ءايشاو بلظملا دبع مهذمو هب نمؤي نم مهيف ناك هنأل ثعبلا [ هيف اوُهَلَتْخا ىدذلا ]و للعملا
 م ميدو

 مصا هناكف هبلقب عمسي مل نم نال ربدتو فاصنا عامس [ نوعمسي مول ] رارقالا و راكنلاو ليلحتلاو



 ١ 0000007777 ذآ ذآ ا

) 

 ه مم رودربدوممم م سورتعل همم < موزع 6مم م6 هو-ء يد هدة 2 هرئإاو صا < يو 2 ممربر ةرب هت ءس يبريبوسص 565
 ابيصت 000 نولعجت و © نوملعت 0 اك | عدمدف مهذيتا اةيااررعكج © نوكرشي مهيوب مككم قيرف |ذإ

 مهمه وم ةهرد سويس [(ه ع مريب سوم ع هدد هررور :ىأاد جيرر تو ود ٍّط هما5-< 2

 آنا "و © نوهحخشي ام مهل و مز جس تاّنبلا هلل هلل نولي و © نوردعت مكذك امع ولكم هللاث مهلشزر امم

 22و ه2 طع داس 2 2 - 2 6< هر صاخح 252 /|هرىيو . هوا ط 2م ء يذع

 ىلع ةكسمبأ 0 امم موس نم موق نم رد 8 مدظ 5 و دو ةهجو لظ ا ى ةنالاب مهدحإ رب

 0-2 3 0 هم

 لكما هلل و © موسل ا ةرخآلاب نوري ) نيذّلل © نومعحي ام داس 57 بالا ناعما مارك
 هوا ل

 مهرخوي نيكل و ةباد نم ا نم مهملظب سادلا يللا دْخاََ ا 3 ميك زدزعلا وه و * ىلا

 دس : ا 3 5 ل 6 5200000
 تكتملق ىناف - ةغلايملا ىاع لدي ةبلاغملا ءانب نال فشك ىنم لوقاوهو لعف ى ذعمب لعاف ئلع رضلا فقشاك

 سم ساه سمس 7 ه بر

 ةمعن نم مكي اهو هلوق يف باطخلا نوكي نا زوجي تلق - [ "نوكرشي مبوب مكن قرف اذا ] هلوق ىلعم امن

 هذاك 1 قف عسو نايجلل 5 ذا نيكرعملل كاطخلا وعشنا ةرفكلا قيرف قيرفلاب نيري رافضا هللا
5 

 دصْقفم مهم ركنا | 0 املف هلوقك ربتعا نم مهيف نوكي نا زوجملو - متنا مهو رفاك قيرف اذاف لاق

 0 ] ةمعنلا نارفك كرشلا ىف مهضرغ .اولعج مهناك مهذع فشكلا ةمعن نا[: مهنتك مب ارفعي ]

 ازفكيل نوفا ناووجتلا) - اورغكيل ىلع افطع قوعفملل اندم تالا قول ىيرقاو كايفر او ةئلخ ركل فضلا

 ىذعمو مهتهلال يلا" 0 امل ] «رمالا مال ماللا و ةيلخخلا و نالذخلا ىنعم يف دراولا رمالا نم اوعتميف

 اهتقيقح و ىلذك سيل و هللا دنع عفشت و عفنت و رت اهنا اهيف نودقتعي و ةهل اهنومسي مهنا اهنوملعي لا

 ةفوصوم ريغ .ءايشال ينا ةهلالل نوملعي ]ل يف ريمضلا ليقو - اهب نولهاج اذا مهن عفني الر رضي ال كامج اهنا

 [ نلكسُتل ] مهيلا ابرقت كلذ مهل نولعج اوناكو ال ما مهعورزو مهماعنا يف ابيصن اهل اولعجا رعشت ال و ملعلاب

 ةناذك و ةعازخ تناك ه اهيلا برقتلل لها اهنا و ةهلأ اهنا معز يف كفالا نم [ نيرْمْفَت مثلك امع ] ديعر

 [نوهتشي ام مهل و ] مهلوق نم بمجعت وا هيلا دلولا ةبسن نم هتاذل ةيزنت [ هنحجس ] هللا تانب ةكثلملا لوقت

 ىا تاذبلا ىلع افوطعم نوكي نا ىلع بصنلاو  ءادنبالا ىلع عفراا نوهنَشَي اَم ينزوجار - نينبلا ىنذعي

 ىنعمب ىسمأ 0 مجصا و تاب لمعتسي امك راص ىذعمب [لَظ] 2 روكذلا نم نوهكشي ام مهيمقنألا اولعج و

 ءايبحلا و ةبأكلا نم هجولا برم اًمتغم ةراهن لظيف ليللاب قفتي عضولارثكا نال ّلظ يح ناروتو ةررزيشلا

 :يرشبملا رس لجا نم مهنم يفختسي [ مولا 5 ئراوتي ](ةأرملا هيلع اقنه ولم [ ميظَك وها لفانلا

 500 [ نو نموا ردك ا ككبنيلا ظني را معنفنإ كاكا مدربي" نمل ا

 نوع يرن سطاقا جزع اهسديا ما نوه ىلع اهكسميأ يرق و - هدي م ١ [ بالا ىف - 2

 ]ل وه ص مهسفنال نولعج# و هلل ,هدنع هلع“ اذه يذلا دلولا نولعح# ثيح 00 ركام لا]

 هدأو و ثانالا ةهارك و روكذلا داواا ىلا ةجاحعا يه و دوسلا ةفص [ وسلا لَم ] فصولا اذه سكع

 ةهازخلاو نهملاعلا نع ينغلا وهو [ ىلعغالا لكما هلل 1 غلاجلا مشلاب مهسفنا ىلع مهرارقا و قالمالا ةيشخ

 ىلع يا [ اهيلع برد ام ] مهيصاعم و مهرقكب [ ميملظب | « ميرعلا داوجلا وهز نيقولذمل) تافص يع

 ا
 اب للدخل الروس

 م معلا
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 ءءء 3 م مم 222 ح 2 ١ نمزاووةم سال ابوح انو نت ودعم ءوواعغم هومر نهدمةهر ل مري ري 0 2

 ىنيعلا روكا 0 هللا لاق 1 © نورم ود م ىنولعفي ف مهقوف نم مهر نوفا © 00 ١ مه و ةكفلطلااو

 7 وم 1 ا ا 000 ظ 5| سمع صصص 9

 ريبغفا ايصاو نيدلا 3 ضر الآ 7 , تومسلا ْىن امةهلو © نوبجهر اف ياياف لحاو هلا اوه امنا 5
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 هردد < 4 0 م م . 2-51 هدا 2
 كَم رضلا 2 اذ ب 8 نورغجت ِيَلَف رُضلا م اذا م مل هللا نوف ةمعت م . مكب 076 06 هللا

 زوجي ر- مهدجعإ و قلخلا عوطا مهنا نيدجاسلا نيب نم اصوصخ ةكئلملا و ىنعم ىلع مهركذ ٌررك و هكئلملا

 نهفلكملا دوجس تملق ناف - مهريغو ةظفَكلا نم ضرالا ةكئلم ةكئلملاو كيقنوا نونكتام توما عفرامبا دارنا

 ىنيفلعملا نلوجسب دارملا تلق  دحار ظفاي ىنيعوتلا نع لد فقيكف مهريغ دوج“ فالخ مالعلا ]كه يظننا ايم

 ىذعم امهعمجي ىيدوجسلا الك و اهيلع ةعنتمم ريغ اهنا ر هللا ةدارل هدايقنا مهريغ وجب ر ىتدابع و ,هتعاط

 نور 11 اييلغت اه نوفي نوب يج آن تلق ىأف  دحاو ظفلب امهذع ربعي نازاج كاذلف افلتخب ملف دايقنلا

 امب ءيجف ةماخ ءالقعلل اراذتم نكن بيلغتلا ىلع ليلد هيف نكي 0 ءيجول هنلل تلق - مهريغ ىلع ب اودلا

 نوربكتسيلا يل نوربكتسي ل يفريمضل !نم الاح نوكي نا زوجي [ نوناكي] - مومعلا ةدارا مهرهغو ءاقعلل ملاصوه

 0 مهو ة نمم ] ةتدابع نع ربكتسي مل هللا كافل نم نال ذل اديكاتإو رابكتسالا يفنل اناهب نوكي ناو - نيفئاخ

 نوفاك ةاذعمف ةذم الخ مهبرب 2 نأ و - مهقوف نم اياذع مهيلع لسري نا 00 ةاذعمف 0 هتقلع نأ

 نوفلكم ةقئلملا نا ىلع ليلد هيفو نورهاق مهفوك انا و - هدابع ٌقوُك رهاقلا وه و هلوقك ارهاق مهل ايلاع مهي

 امنا كملقو ناف ناف'- ءاجولا و فوغلا نيب مهنا و نيغفاكملا رئاسك ديعولا و دءولا و يذلا و رمالا ىلع نوراوف

 دودعملا نال ةعبرا سارفاو ةثلث لاجر يدنعاولاقف نينثالا و دحاولا ءارو اميف دردعملا و ددعلا نيب اوعمج

 ددعلا ىلع ةلالو امهيف نادودعمف ناهرف و سرفو نالجر ر لجر امإ و صاخلا ندعلا ىلع ةلالدلا نع راع

 ىنعمل لماعلا مسالا كملت - يدل نيا هلوق ةجوامفا ناذثا/ نالجر,و.هحاوا اجر لاقي نا ىلا ةجاح الف

 ب ينعملا نا ىلع ةلالدلا تديرا اذاف صوصخملا ددعلا و ةيسنجاا ىلع نيئيش ىلع لادةينثقلا و دارفالا

 فنا رت الا هب ةياذعلاو هيلا دصقلا ىلع هب لدف هدكؤي امب عفش دعلاوه ثيدعلا هيلا قاسُي ىذلاو امينم

 لقن [ نوبهراَف ياياق ] ةينادحولا !ل ةيهللا تبثت فنا لّيَح و ىسح# مل دحاوب هدكؤت ملو هلا وه امنا تلقول

 هلوق نم بيهرتلا ىف غلبا وهو تافنلالا ةقيرط نم وهو ملكتملا وه بسثاغلا نأل زاجو ملكتلا ىلا ةبيغلا نع مالكلل

 فرظاا هيف لمع لاح [ ابا ] ةعاطلا [ نيدلا ] * ملكتملا ظفل ىلع هلبق ام ءيجت نأ نم و ةوبهراف ةايا و

 < نم نوكي نا زوجت و - هيلع معنم لك ىلع هل ةججاو ةعاطلاف هنم ةمعن لك نل تباثلا بجاولا ٌبصاولا و
 ينعي لوزي ال !دمرس امئاد اقباث ءازجلا هلو وا - افيلكت يمس فىاذل و ةقشم و ةفلك اذ نيدلا هل و لكلا كفرلا

 0 هيلاَف ] هللا ن نم وهف ةمعن ن م مكب لصتاوا مكب لحد يش ياو ةمعن نم ب ام و ] « باقعلا و باوثلا

 نم حراري * رعش * ابهار فصي ىشعالا لاق ةثاغنسالاو ءاعدلاب توصلا عفر راؤجلا و هيلا الا نوعرضتت ام

 000 : 1 0 ل
 ةذائق أرق و - نحل ىلع اهقكرح ءاقلاو ةزمهلا حرظب نورج" يجرقو * اراؤجاروطو |دوجس اروط ٠ كيلملا تاولص
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 اؤيغتي يش نم هللا قلخ ّ 5 1 ملا 6© محل ففوءرأ مكبر 50 وع ىلع < مهذحاي وأ
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 هم إيما هي هلل

 ةباد نم ضْرألا يف ام و تومسلا ىف نجي هلل و و © نورخاد مهنوز هلل ١ [نيس لئاصلإَو نيميلا نع

 تاذيبلاب تلقف اولعرا مب ١ ليق امناك ارمضم اًنلسراب امإو - تانيبلاب نيسبتلم الاجر يا هل ةفص ًااجرب ماو

 نأ ىلع نوملعت ذب انما و - تانيبلاب مهيلا ىحوي يل ىحويب اما و - دحاو مالك ىلع لولا و نيمالك ىلع وهف

 اوس هلوق و يقح ينطعاف كل تلمع تنك نا ريجالا لوقك مازلالا و تيكبتلا ىنعم يف طرشلا

 ةظعوم هنال ركذلا باكلل ليق و - باةكاا لها ركذلا لها و ةمدقتملا ةوجولا ىلع ضارتعإ رْكذدلا َلْهَ

 اردعو و هنع اوه و هب اورمأ امم ركذلا ىف مهيلا هللا لزن ام ينعي [ مهْمَلا لأ اص ] نيلفاغلل ٌميبختو

 تاركملا ين [ تايسلا اووكس ] « اولمأتي و اوهبذتيف هتاهيبنت ىلا اوغصِي نا ٌةداراو [نوركفتي مهلعَل و]اودعوأ 7

 كاع مهرجاتم و مهرئاسم يف نيبلقتم [ مي يف هال اره اذه !وركسرتامرو ةكسم لغا مهو تاثيملا

 نوفوهتم رهو باذعلاب مهذخأيف اونوخايف مهلبت اموق كلاهي ناوه و نيرجتم,[ فرخ لع مه ايند

 لاق هتصقنت اذا هثنوخت و ةثفوخت فلوق .نم وه لهقو- نورعشي ال تمدح نم هلرق فالخ وهو نوعقوتم

 أيش مهصقذني نا ىلع مهذخأي يب 3 نفسلا ةعبنلا نوع فوغ امك « |درق اكمات اهنم لحرلا فرغت هرعش»ريهز

 اهيف نولوقت ام ردخملا ىلع لاق هذا هنع هللا يضر رمع ىع و >.اوكلهي ىنح مهلاوما و مهسفنا ف ؛ىش دعب

 اهراعشا يف كلذ برعلا فرعت لهن لاق صقنتلا فوغتلا اذتغل هذه لاقف ليذه نم عي ماقف اوتكسف

 لاق انناويد امو اولاق لضي ال مكناويدب مكياع سانلا اهيا رمع لاقف تيبلا دشنإ و انعاش لاق معن لاق
 2ك

  مكقاقحيتسا عم ماجاغي ورم ماحب ثيح [ مْيحَر فودرل مكبر نأ ] مكباتك ريسفت هيف ناف ةيلهاجلا رعش
 - هللظ اًوُيعَتِي هي نم هنايب مهبم وهو , هللا قلخب ةلوصوم ام و ءايلا و ءاقلاب [ اهوُيَعَتِي و - اوري ماوأ ] ورق و رعا وعدت .ه دل هدامص

 ين هنال ُهللظ يف نايس نم لاح [ نورخاد مهو ] لالظلا نم لاح [اَدجس] و - ناميالا ىنعمب نيمهلاو
 ةلمج يف نالوا - ءالقعلا ففاصوا نمروخدلا نالواولاب عمجو لظ هل يش لك نم هللا قلخي اموهو عمجلا ىنعم

 اهناميا نع ةئيفتم لالظ اهل يللا مارجالا ى مهلا قلخ ام ىلا اوري مل ولا ىينعملا وتد يلُعف لقعي,:نميكلذ

 لالظلا عجرت يا ءيشلا ىبناجل هلامشو ناصنالا نيمي نم ةراعتسا ةيْقشو اهنص دحاو لكي ِجذاج نع يلا اهلئامشو

 اضيإ ةرخاد اهسفنا يف مارجالو ؤيغتلا نم هل اهرخس اميذ هيلع ةعفتمم ريغ هلل ةداقنم بناج ىلا بمناج ىم

 اعييمج ألا ىف ام و تومسلا ىف امل اناهب نوكي نا زوج[ باد نم ] « عنتمي الاهيف هللا لاعفلل ةداقنم ةرغام

 هدحر ضرألا ىف امل انايب نوكي نا و - ضرألا ىف يسانألا بدي امك اهيذ نوبدي هلل اقلخ تاومسلا ىف نا ىلع

 تومسلا ىف نامي داريو ةدحو ضرالا ىف امل اذايب نوكي ناو - حورلا هل لاقي يذلا قلغلا تومحلا ىف امب دا ةاريو
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 © نولكوني مخبر ى اع و اورجص ن دل 0 نوملعي اونكو 1 رربكأ" ول رجالو ١ اهثدلا يف مهلوبنل
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 ابو ”تنييبلاب ض نوملعت ل مد نا ركذلا لهآ ا مهلا هوت الاجر ٍْإ فق نم اًنلسرَأ ام و

 ىلع اوناك مهنا و هيف اوفلتخا ام مهل نبيل هانثعب يل وسر ةمأ لك يف اَنَْعَب دَعَل و هلوقب قلعني نا زوجب

 ةمضاقلا نام قرم ١7 نوت نكن: ل 50 [ انف ] ء بذكلا هللا ىلع نيرتفم هلبق ةلالضلا

 بيقع ثدحا 1 ثدحا:هل لوقن«نا.ألا سيلف ءيش دوجو اندرا اذا ىلا دوجولا و ثودحلا ىذعمد يذللا

 نوجوك ابفتوتم ريغ ىلاعت هتدارا دذع هدوجو ناو هيلع عنتمي ال !دارص نال لثم اذهو فقوني 2 ىلذ

 داجا نا ىينعملا و - ةمث ّلوق الو لثتمملا عيطملا روماملا ىلع درو اذا عاطملا رمألا رما دنع هب روماملا

 ا ع ومان نشا و يذلا ثعبلا هيلع عنتمي فيكن ةلوهسلا ةذهب ىلاعت هللا ىلع رردقم لك

 ىلا مهنيدب اورفف ةقم لها مهملظ ةباحصا و هللا لوسر مه [ اًرجاه يذلا و ] * َلوعَن ىلع افطع نكي

  ةنيدملا ىلا رجاه نم مهنم و نيترج#لا نيب عمجف ةنيدملا ىلا 4 ةشبعلا ىلا رجاه نم * مهنم هللا

 لالب مه م مهردرف مهوعجت اوجر ثا املك و هللا لوسر ةر ه لعب نيبذعم نيسوبد“ اوناك نى ىنيذلا مه ليقو

 تنك ناو مكعفتا مل. مكعم كنك نا ريبك لجر انا مهل لاق هنا بيهم نعو -رامعو بابخ و بيبصو

 لجرلا معنرمع هل لاقو يي عيبا مبر هل لاق ركبوبا هأر املفرجاهو ةلامي مهنم ىئدتفاف مكرشضا مل مكيلع

 هيجولو هقح يف [هللا يف ] فيكف هعاطال اران هللا قاخب ملول ديري ميظع ءاذث وهو هصعي مل ءالا فخي ملول بيهم

  ةنسح ةءاوثا هاذعم و مرت هذع هللا يضر يلع ةءارق يف  ةنسح ةئوبت مهكثوبنل يار دصملل ةفص [ةَنَسَح]

 ىلعو ةبطاق برعلا ىلعو مهوملظ يذلا ةّئم لها ىلع ةبلغلا يا و ةخسح ةلزذم اهندلا ىف مهنلزْتْكل ليقو

 هللا كراب ُدُحخ لاق ءاطع نيرجاهملا نم الجر ئطعا اذا ناك هنا ةذع هللا يضر رمع نع و - برغملا و قرشما١ لها

 هو ةنمسح ةدابم' مهلكوبذل :ليقز - رثكا ةرخآلا "ىف كلارخذام و ايندلا ىف كدعو ام. اذه هيفءكملا

 الكب عمجب هللا نا اوملع ول يا راقُكلل ريمضلا [ ىوُملعَي اونا ول ] مهروصنو اهلها مهاوا ثيح ةنيدملا

 اوناكول يا نيرجاهملا ىلاريمضلا عجري نازوجيو - مهنيد يف اوجغرل ةرخآلا و اهندلا مهيديا يف نيفعضتسما

 اوربص نيذلا ينعاوا - اورج» نيذلا مه ىلع [ رد يذلا ] ] مهربصو مهداهتجا يف اودازل كلذ نوملعي

 يسلق لك يف بوبحملا هللا مرحوه يذلا نطولا ةقرافم ىلعو باذعلا ىلع ارربص يأ حدم امهاك ر

 هللا شيرق كملات « هللا ليبع يف حاورالا لذب و ةدهاجملا ىلع و مهسأر طقسم وه موق بولقب فيكن

 ةقلنلا ةدسلا ىلع مهلا 50 ' [ اجر ذا كلبق نم اًقلسرأ امو و ] ليقف ارشب هلوسر نوكي نا نم مظعا

 تلق ناف - ارشبالا ةفلاسلا ممالا ىلا ثعبي مل هللا نا مكوملُعيل باتكلا لها مهو [رْكذلا لها لوا

 عم ءانكدسالا م كح تنوعت الخان اًكلسر ١ امب قلعتي نا اماف ىنش تاقلعكم هل تكل [تنيبلاب / هلوذ 08 قلعت مب

 طوسلاب أددز تبرض ةاصا نآل طوسلاب اديز لإ كعبر ارم فكلوقك تانيبلاب الاجر الإ انلسرا اهو يا الاجر
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 كرشلا نالطب ىلع اوعلطي و ناهربلا و نايبلاب يصاعملا و كرشلا ءاشي ال هللا نا و قحعلا اوغلجي
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 ةدشص و ءوسلا ردق لاطبا قه دقلو هيلع مهدعومو (يييبق نع مهر حاز و .ل مهقفوم و اهليمح ىلع 0 ىلاعت

 يذلارشلا بانتجابو هللا ةدابعو نامياا وه يذلا دخلاب مهرمأي الوسر ميهف تمعب دقوالا ةمإ نم ام هنابرششلا
 اذ ىلا الا يامل

 كرشقح نم مهلم 5 فنطللا لها ن م ةفرع هنإل قل فاعل ىلا هللا ىده سس مهتم ] توغاطلا ةعاط وه

 ريخ هنم ىأيال رفكلا ىلع اممصم ةقرع هنال فطللا نم كرثلا و نالذخأا هيلع ثمن يلا[ ةللصلا هيلع

 ثردح هءاشإ ا و رشلا نال 0 يذا ين 5 مكل ّ ةدب 2 اةفبذكمل اب كلج ام[ ارنا ارفع

2 ١ 7 5 : 

 3 هم س 7-2 - مهم ةه

 هذال كذا ل هب فطلاي ال يا [ لضي نم يدعي 0 هنآ و ةلالضلا هيلع كشح نم مسا نم * مهنا ةقرع و

 ل

 يا ىدبي ال عرق و - هيلع 0 ال يللا مئابقلا ليبق ىم هنال ثمبعلا نع لاعتم ىلاعت هللا ارا فتم

 اطل نا ندع نيلذ 5 رع 78 207 ةلوقاو هللا, ةلذخ# فقاو ةتياوه' (نولعا امج!" لو د كلانا دل

 ىدهن هللا هاده لاقي يدتهي ) ىذعمب يدعي الآ نركي نأ زوج و - ةرصخلا ضيقن وه يذلا ناذخلا لالضالاب

 ءانبلا ىلع ىدُيُي آل أرق نمل ةدضاعم يه لش نو لص نمل ا نا يبادر 1

 ارا يسلم ئرق و - ىلوالل ةدضاعم يهر يدقمي ءات ماغداب يدوي هللا دبع ةءارق ىفو - لوعفملا
 اناديا اوكرشأ ىيدل ١ َلاَقَو للع فوطعم [ هالاب رسول فلولا ءارلا مغب صرخت 01 نيل

 مهراكنا و هللا ةيشم ىلع 0 فيرون انودت و ايلات نأب ان نادقيقح 0 و ناتميظع نار 3 امهناد

 لد امل دكوم ردصم هلل 0 مهتعدل نىاب يا يؤنلا دعب امل تابثا 0 7 ود ةياع نومسقم ثحعبلا

 3 - و 25م >-

 5 كرو ْ ةمعشلا 2 ةداع بحاو قح دعوملا !لهد ءافولا نأ م هللا نم دعوم ثسعبجي ىأل 5 هدلع

 2 ع «ى هروب وك س 03 22

 7 هللا ىلاع بج ال نولوقي مهنال هللا ىاع بمجاو دعو هذا وا - نوثعبي مهنا [ نوملعي ) ساد ا

 1 )0 8 3 هعءء سوم 1
 مهل ندبحأ مهذعجل يأ ىاب هيلع لد امب قلعتم [ مهل نيبيل | ةمكعلا بجاوم نم هريغ الو لماع باوث ال

 رمل م6 هدي م <

 [اورغك ى ريدا ملعيل و 1 قحعلا وه هجف اوفلتخا يذلا و نيرفاكلا و نينمؤمال م ع 1 توم نما ريمضلا و

 وي مرعصسع م م صم رب ممل س ل ا ل مدع م 200 2

 لبد و - تومي نم هللا تثكءاعدب 0 مهأو5 ا 0 نم ذود نم اندجع ف هللا عاش ا مهلوت ّظ اوبدك مهلا
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 4 5 انين 68-2 0 0 هرم م ةهضص <26 ج 5 نيا اع <62 ل2 ل هزه 202 (امهيثفي عد

 اهنواَحدَي ندع تذج © نيقتملا ر 5 معذلو ” ريخ خللا رادلو 3 م اينذلا هذه يف اونسحا نيذلل ١١ لحذلا ةروس

| 
 2 عبدا

 ع

 ا

 | اإ

 ا ةعئأملا 20 يذلا 6 نيقملا هللا ىزجي فذ “ 0 ايف مهل رهنألا اه انت نم ع
2 
 نوار

 ةراع ه2 2 م معلول مر م 2ك | را ب مربورو ء

 ةءاكتر رمان كلما 7م مهيناَت نأ 1 | نورظني لَه © نولمعت منك امي هذا اولها" ميل لس نولوقي

 ستاد رب ادمصةوربم سىس ةهرز ةم هر س يوم 8 6 همرمصع < 010

 ع ولع م تاييس مهباصاف © نوماظي مهسفنا 0 لَو هللا مهملظ مو ا م يذلا لعف كلذ

 0 م 35 9 مو 6م م همم عع هو هم 5 هواضإ 2 نو

 انكابا را ميش 5 هنود قم م اندجع م هللا 1 زل يذلا 1 6 ايزو رهدسيي 37 ا امم مهب

 هم همم 6 6 هو 3 هادم ه 1 مم هت هد

 قلو © نيبملا غابلا 1 ٍلّسَرلا ىا 1 9 مهلجق نم ىنيدلا لع كر 200 نم هنود ن ” م اًنمر كالو
 ب 0 “-ّ مص مه. 3 2

 اومثعلتي مل اولئس امل ءالوه نا ينعي دحاجلا باوج ورقملا باوج نيب الصف تلق - لولا عفراو اذه 'كصن 1

 باوجلاب اولدع كئلواو ريفا ًاريخ اولاقف لازنالل الوعغم افوشكم اذِجِب لاوسلا ىلع باوجلا اوقبطا و

 نوثعبي اوناك برعلا دايحا نا يور و - ءيش يف لازنلا نم سيل و نيلوالا ريطاسا وه اولاقف لاوسلا ن

 ةررما و نومستقملا هقك دفاولا ءاجن اذاف لس و. هلآ و هيلع هللا ىلص يبنلا ربخب' مهيتأي . نم مسوملا ماي

 رما علطتسا نا نود يسوق ىلا تعجر نا دناو رشانا لوقيف كلا اريخ ناك هقلت مل نا اولاقو فارصنالب
 5 يح 2

 هلوق و - اريخ اولاق نيذلا مهف ثوعبم يبن هذا و هقدصب ةنرربخدف هللا لوسر باح ىقليف هاراو دمحم

 هيلع مّدقف لرقلا اذه اولاق يل ارقتا نيذلا لوقل ةيكح ارْيَخ نص لدب هدعبام و [ اوُكَسْحَأ يذل ]

 مهناسحا ةلمج نم مهلو5 لعجي و نيلئاقلل ةدع أدتبس امالك ىنوكي نا زوج: و - هاكح مث اريخ هتيمست
 2م م1 ص تدراعالا سيدنا اضاع 0 ك1 1 1 01 ؟مهدءد

 اهندلا باوث هللا مهدتاف هلوقك اهنمردخ وه امم ةرخالا ىف مهل 0 مهناسحاب اهندلا 5 الاواكم . ةنسح ] هدلع اودمعلو

 2 ال 6 1 ١ م16 ع 2 20 8س 0 - م6 ا <

 ةركذ مدقنل حدملاب صوصخمل| ندح“” ةرخالا راد [ عريختملا راد م هيل وأ ةرخآلا -ء قمح(
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 نيرهاط 0 نِيِِيَط ] « حدملاب صوصخم !/ نوكي نأ زوج“ و - فرذحع< ًادنيم ر دخ [ ندع تكتدح | و

 004 ١ < - هروه د م

 تفرش نان لايق[ مكيلع عل ير مهمل يِلاَظ ةلباقم“ يف هنال يصاعملا و رفكلاب مهسفنا ملظ
 ه م ل معى

 مهيأ ] ةنجاب هرشبو مالسلا كيلع أرقي هللا هللا يلرأي فيلع مالسلا لاقف كلام هداج نمؤملا دبعلا

 - ا ١ 3 3 ست ا ىهم مم< عم اسه

 [ ىلذك ] ةميقلا وا لصاتسملا باذعلا [ كبررما ]و حاورالا ضبقل مهيتأت نا ىنعي ءاهلاو ءاذلاب ىرق [ ةكئلملا

 نكل و ] مهريمدقب [ [ هللا مضلع امو“ ملف نم يذلا ل ] بيدعنلا و كرشلا نم لعفلا كلذ لدم ب

 ةلوقك وهو أ مهامع| تائيم ءإ ءارج [ اولمع 2 تابس ] ريمدتلا هب اوبجوتم| ام اولعف ل نوملظي مهسغنا وذاك

 هتينادحو راكنا زاةللاو مهكرش نم مهدانع و مهرفك فاذصا نم ددع ام ةلمج ىم اذه يس هني ةّئيس ةازجو

 مهرابكتسا و مهقاقش و لوسرلا مهبيذكت و هب ميخص ا كس نلايعفسإ و ثعبلا راكناو جلا مايق دعب

 مل امهريغو ةبئاسلا و ةريحدلا م هللا كا ام وموت و هللاب اوكرشا مهلا ى دعي * قحعل) لوب ع

 [ مهلبق 58 يذلا لع فيَ ] هنيعب ةربجملا بمهذم اذه ر لعغن مل ءاش 5 هللا ىلا مهلعف اوجسن

 نا آلا [ لسا لع لب ] مغر ئلع ةوكرو مهلعف جبق ىلع اوه املف هللا لالح اومرح و اوكرشا يا
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 هم« هت << م صدد ع لل 0 همم هم - 6 همض هريسم و

 مي دعاوقلا نم : مهئاينب هللا ىتاف مهلبك نص نيذلاركم دك 8 نورزي ام اس * ملعر يغب مهول
 مصل ه6 مةمرع ير ه تمم جلع مو طقوم - ور م دم معو رع ماع عهد ف

 يعاكرش 3 لوقيو مهيزخت ةميقلا 00 م © نورعشي )ل كي م باذعلا مهمتا و مهقوف نم ككل

 مم ىنيذلا © ني درفعلا ْىَلَع 0 1 م يزخلا نإ 5 ماعلا 1 يذلا 0 من ماك ىيذلا وو طءرم ل8 6 مالا ا 20
 سس هر سممص هرب -

 5 ا ب مهل هللا 5 ل دوس 0 لمعلا اوقلاَق ٠ مهنا يمل ىمئاظ ةكلملا
 ي*

 همدو هدم - ا

 * ريخ اولاك * مُر لزتا اذام وقتا نيذلل َلْيق و © َنيرِعتمْلا ىونم سْدبْلف * ايف نيدلخ مُكبَج باو

 هللا لور نع نورقتي ةكم لخادم اومستتا نيذلا نيمستقملا لوق وه ليق و - مهل نيماسملا لوقوا - ضعبا

 يا [ مهراَروا اولمحمل ] مهليطابا و نيلولا ثييداحا اولاق هللا لوعر ىلع لزنا امع جاحلا نوفر مهلأس اذا

 ضعبو ةلماك مهلالض رازوا اولمحف مآهو ةلإ و هيلع هللا ىلم هللا لوسر نع !اذضو ساذلل .االضا كاذ الات

 ةلالفا ىلع ةعراطي اذه و هلضي اذه ناكيرش ٌلاضلا و لضملا نال لالضالا رزو وه و مهلالضب لض نم رازرإ
 رشلا ةفاخ“ دلجلا نم تجرخ كللوقك اضرغ نوكي نا ريغ نم ليلعتلا مالا ىنعم و - ززولا نالماحتيف 7 ١> .مم 9 ٠.7 .٠ اع 0 5 . 7 .٠

 نمر زولا لامتحا و لالضلاب فصو امنا و لال مهنا ملعي ال نم نولضي يل لوعفملا نم لاح [ مْلعِرِيَعب ]

 دعاوقلا - لطبمل او قحماا نيب زيمي ىتح هلقعب رظني و كمح#ب نا هيلع ناك هنال ملعي مل ناو ةولضا

 ةلوهر و هللا اهب ارركميل تابوضخم اووس مهنا يذعي ليثمت اذه و ساسالا ليق و  هدمعت ىنللا ءافبلا نيطاسا

 نيطامسالا نم نايذجلا نان نيطاسالاب هردمعو انايذب اوغب موق لاحت تابوصخملا كلت يف مهكاله ذللا نفك

 نورمن وه ليق و - اهكنم هين عق و اّبج هيخالرفح نم هرعت اوكله و فقسلا هيلع طقسن تعضم ناب
 - : 3 - 5 1 ا 1 - 3 2 1

 هيلع رخ ميرلا هللا بسهاف ناخ#رف ليقو 4 عارذ فلا ةسمد ةلوط ىلبابب حرصلا ىذب نيح ن 1ك 0

 هه ومدعو- 54 ماو ا 6

 [ نورعشي ال ثيح ص دعاوقلا ةهبج ىم [ دعاوُقلا نم ] هرما ناجتا هلل نأيتا ىذعمو -اوكلهف هموق ىئلعو

 لاف هم هي 000 1 عم سد
 باذعب مهل لي [مهبزخ# ٠] نيدمضب فققلا مولع مهني هللا قاف قيرق اون نوعقولل 0 ال ثيدح ن

 ةم ةس

 [ يداكرش ]5 ةرخآلا 0 باذعلا م ايندلا ف مهل |ذه ىذعي 0 دزخإ نفق راخلا خدت ن م م فنا اني يبزغأا

 هر و هرب سوق <

 نوداعت [ مدي نوقاشت ] مهب ءارهتسالا قيرط 51 اهب مهخبويل مهلفاضال ةياكح ةسفن ىلا ةفاضالا ىلع

 ىنينماملا ةدانشم ىآل يذنوثاشت ىنذعمب نوذلا رصكب ودا يرذ 0 مهاذعمو مهذاش يف ين نيفمؤمل !نومصاخخت و

 ناميالا ىلا مهنوعدي اوناك ىيذلا مهما ن م ءاملعلا و ءايبنالا مه [ ملعلا ار نيد لاك هللا ةفاشم اهناك
 - و

 ل -

 نم لذ هللا ىكح و مهب ةتامش كلذ نولوقي مهنوفاشي و مييلع نوربكتي و مهدلا نوتفتليالف مهنيظعي و

 ءانثلا ماغداب م 2 نيل ىورقو - ءايلاو ءاقلاب [ مهو ] ىرق - ةكئلملا مه ليك و - ةعمس ى نمل افطل نوكيل مهلوق

 3 اولاقو ربكلاو قاقشلا نم اينذلا ىف هيلع اوذاك ام فالخ# اوءاجو اونبخا رااوململكت [ ملسلا اعنا ل ءاغلا 8
 ا هادمعا6م يوم مه

 |[ نولم عت مدلك امب مهل هللا نا] م اعلإ د ناودعلا و رفكلا ن م مهنم دحر ام اردجك< و[ وسو م لمعن

 سا سمر

 تلق ناك اريك“ لرن» [ اريخ 1-- مهمل ا باوبا اولح ناك ككل ذكز ةتامشلا :نماضيا ]ذهل و هيلع مكيزاجي وهف

 | مرع



 ١ لحخلا ةروس

 (رع ءرجلا
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(6 
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 ( سم )
 رع ورب ورب هز سن يوسع مده رببعل < رةوربيص كه تام 2١ 2 م ريم صبى < و١5 قئومرعس-

 © نوقلخ# مهو أيش نوقاشم ل هللا قوام نوعدي يذلا و © نوكلعت امو نورت امم مايل © ميحر روغغل
 هو مورو م 53 5 هر عا ًَع 2 0 00-0 - - ْط - 1- 2مم 52 50

 مهيولق 5 ةرخآلاب ولم ل دحاو هلا | معهلا ©) نوكعبي نايا نورعشي نم و ا 1 ثاومأ

 مو همهم هو هو مس اس مو مه 1 مرو © 5, م4

 اذار و © ةيسما بحي 9 هنا نولعي امو 0 امم ملعي يللا ّ مرج © نورييتسم و ةرككم

 ره 292 <<

 يذلا راو ن ةمّيقلا موي ةلساك مهرأزوأ رام 5 يول ريطاَسأ 0 0ك لَنا 5 مهل ليف

 نورت ام ملي هللاو ] ] اهنارفك ىلع ةبوقعلاب مكلجاعي ال و مكطبرفتل منع اهعطقي الر ةمعذلا ركش ءادإ يف مكريصقت

 ئيرذو - [هللا نود نم راغكلا مهوعدي نيذلا ٌةهلألاو [ وعدي نيذّلا و ]8 ديعو وهو مكلامعا نم [ ولت ام و
 نوتومي ال ءايحاو نيلاخ مهنوكيفنب ةيبالا صئاصخ مهنع ىغفن لوعفملل هافبلا ىلع نومي سرق و - ءانلاب

 ىذعم و  بيغلاب نولهاج مهناو تاوما مهنار نوقواخ“ مهناد قلخلا تافص مهل تبثاو ثعبلا تقوب نيملاعو

 يعلاكتوملا اهيلعزئاج ريغ يل تاوما ريغ ءايحا اونكل ةقيقدتلا ىلع ةهلا اوناكول مهنا [ ءايحا ريغ ثاوما ]

 كعدي ىئتم نورعشي ]ل يا نهعادلل َنوُنَعِبِي يف ريمضلا و  فكلذ نم سكعلا ىلع مهرما و تومي ال يذلا

 ئلع مهفص ءازج كقو مهل نوكي فيكف مهتعب تشو نوماعي ال مهقهلا نا و نيكرشملاب مكهت هيفو مهتدبع
- - / 

 ىنعملا نوكي ناوه و رخآ ةجوو  اقيلكتلا مزاول نم هثاو كمرعبلا نمم ديال هنا ىلع ةلالد هيفو مى دابع

 5 مو*< 0 5 ذل 2 .٠

 تاوما - مهتدبع عما يتايتوعا ع نرردقي ال مهو ريوصتلا ور تمحخاب ,بنوقلخي سانلا نا
 < هس رو د

 ابنعنك ينللا كنت 0 ةدوم بقعي ام تاومالا نم نأ ي دعي رايح ريغ اهيف ةريحاا تادامد

 كلزوأ ويح ا بقعي مل تاوماف ةراجعلا امعاو اهتوم دعب 2 ينال نامت 0 و اناويح هللا

 ١ كا افللا 8

 ناري نأ وهو ثلاث ةجوو - - ملايحس مويقلا يحلا الا ىد 0 فدكفو لا نامجأ 1 1

 رفا رابحأ 3 تا م 3 كدبال ىلا ثاوما 9 1 دو مهيذسا] سان, ناكو  ةكئلملا ا
-“ 2 

 ةين |دحاولل ةركذم 00 0 مكرشأ ىلع 00 م جوضو و ةينادحولا تابث ةجيدن | ناكف

 0 نازوجتو - نيكرشملا ىذعي ديحوتلا نع نيردككمملا ديري نازوجت - [ نيربكتسملا بحي 2 دن 1
 هو م

 عوفرم وا- [ مكير لزنا ] ءيش ب يا ىنعمب لونا بوصخم ا ا 1 0 همومع ثحت ءال 5 لخديو رجككسم

 - نيلوالا ريطاما هلو مزذ نوعدي ام [ نياوألا رهطاسأ | ىثعمف كميصن !ناف مكبر ه«لزنا يش يأ ل ىنعمب ءادقبالاب

 مسمع 0م

 ماكوه كتكلق “اذ ناف 55 عفر نمجف وفعلا 5 نوقفلي د ع ةلوقك ى لو الا ريطاعا لرخملا ىذعملاف ةلعفر اذاو

 ىهعدم مد

 مم فعب ماك وهو مكلوسر نأ. ةلوقك هد رريسلا ىلع وه كا ريطاسأو معبر لزنم نوكي ال هنال ضتاننم
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 0 7 امثل < نإ هود وص هرديميص ءهرصرب 2 له |(و ب تةرت هو 3 ممر ه2 مع ةدع

 4 لحخلا ةروس ا 0 35 ع ليمت “أ ا ةلضف

 هود © و62 < 32 هي 0 م67 هو 5

 يلا

 راكنالاب اقيقح ناك فىمسلاب ءاجف اًمعل مهاردلا هذهب رتشا همالغل لجرلا لاق اذا ر فىمصلا هنم ميفي ) نا
 3 مدمر 6م .6 ىلا هم هس هش تم هم 3 3 1 - 1 2
 فلاح فلح ولف اورفك نيذلا هللا دنع باودلا رش ىا هلوق يف ةباد رفاكلا ىمس ىلاعت هللا نا هلاثم و

 مهئاسن سجل مهسجاب دارملا و ناجردلاو ٌؤلؤللا يه [ ةيلح ] ثمذحت مل ارفك بكرف ةباد بكري )ل
5 : : : 6086 5 
 - اهسوزيحب ءاملا قش رخملا  مهسابل و مهتذيز اهناكف مهلجا نم اهب ندزتي امنا نينالو مهتلمج نم ىبنال

 مب ليمت ىا ةهارك [ مكب ديت نأ ] « ةراجنلا لضُعْلا داغتبا و  حابرلاب كافلا يرج توص وه ءارغلا نع

 ةكثلملا تلاقف رومت تلعجف ضرالا هللا قلخ ليق  رحجلا بكر اذا ةبرادي يذلا دئاملا و برطضت و

 [ ريْثأ و ] تقلخ مم ةفثلملا ردتءل لابجلاب تيسرا دقو كثحبماف اهرهظ ىلع دحا رقمب ىهام
 تر ل ا ب اا ا مو 26 هدد - 0 1 1

 !داتوا لابجا و اداهم ضرالا لعجت ملأ هلوق ىلا ئرت الإ لعج ىنعم هيف ىقلا نال اراهنإ اهيف لعج و

 اا <

 مجذلاب دارملاو تكفر دغو لهنم و لبج ى نم ةلباسلا هب لوقست امم لكو قرطلا' م ااعم يه [ تماعو ]

 - يدجلاو شعن تاذب و نادقرفلا و ايرثلا وه يدسلا ىعو - - سان هيلا ي معلا رد كلا

 ليقو  فيفخت نوكسلا و نهرو هرك م يل عمج وهو نوكس و ةمضب و نينضب نيو نسحلا أرق و
 م5 موس هرع 0.

 باطخل ىنذس نع جرخ“ [ نودنبي مه .منلابَو ] هلوق تلق ىناف - افيفخت وصلا نم رقص ذو كموح

 كل مهب دارملا م نردنهي اصوصخ ءالكم اصوصخ مجذلاب و لنك هناك ه هدف 2 رجل هيف مدقم

 ركشلا ناكف مهريغل هلثم نكي مل ملع كاذب مهل ناك و مهرثاسم ّق موجنلاب ءادتها مهل ناك اشيرق كارا هناك

 وه يذلا نمب ءىج ملذ ماخصالا هب ديرا قلب 1 0 ككالقأ لاق قاف- رك مهل مزلا رابتعالا و مييلع بجرا

 ىلا رخل ماعلا ىلوا ىرج" اهررجاف اهردبع 00 مهنا اهدحا  هجوا هيف تلق - ملعلا ىلوال
 هءمم< هد تثوم « هر هرو ه<- ى” وه .َسس

 نم نيب ر هنيب ةلكاشملا يناثلاو - نوقلشي مهو ايش نوفاك زل هلل نول نسم نوعي ني دذلا و ةرثا ىلع هلوق

 هلو 2ك :لذع ماعال امي ففدكف ملعلا 57 م قاخ# ال نمك 0 قاخ# نم “6 ذعملا 7 نإ ثلاثلاو  قلخ#

 2 ه5 5 ريم هرعمس

 ك0 و2 ٠

 مازلا وه تلق ناف  اودبعي نا 0 ءاضعالا :ده مهل تح ول اهناال ةداجعلا مهل 1000 تاوما مهو ءايحإ

 .٠ ا 0 6 4 00 5 5
 مهل لاقي نا مازلالا قح ناكف قلاغلا لم قلاخلار يغ اولعج دقف هللاب اهيبشت ٌةهلا اهومه و ىاثوالا اودبع ىيذمل

 3 . 03 ظ 4 . يب

 هنيب اووس و هل ةدابعلا و ةمساب هئيمست يف هللا لدم هللا ريغ اولعج نيح كتاف  قلخا نك قلخ# !) نمفا

 اعواد علا ا واععهبأ اكو : ا 4 4 هانا

 قلد ال نمك قلخب نمقا هلوقب كاذ مهيلعر كناف اهب اهيدش و تاقولخملا سذج نم ىلاعت هللا اولعج دقف هنيبو
 08 و 2 ١ 5 ورم م ع
 فىلذ عبتا ركشلا ءادا نم اهقحا م ايقلا اوقيطت نا الضف متفاط هغلجت الو اهددع اوطبضت ال [ اهوصحت ال ]

 هنا مو مم < دل

 نع زواجحب ثيح [ ميحر روقغل هللا 9 1 دعي الورصحخب ال ام اهعارو نا د ىلع 5 ةمعل نم د نوع ام
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 596ر6 كا سرس 6 2-2 9-5 مه مر 2 م6 |اسم 2-2 32 .

 رديش ةذم و بارش 2 ءارم هام داما نم لزنا يذلا وه © نيعمجا م ديل ءاش 8 2 بنمو لديسلا

 هيل اذ م ترمُدلا لك نمر بالا و ليحتل َنويرلا و ,زللا هب هب كل تبي 6© 2
 . : 5اوةدهدرع طمع س07 5 به

 كلذ ف ا هرمابإ تروس ود رمقلا و نسما را سس مكل رشف و 6 نوركفني موق

 ْيذُلاوه و 5 0 موق يال فذ يفد ةناولا التخت ضرألا يف ل ردات 6 ثيأل
 هرخصسمر م ا ةه هممرو دمج هم - ورض

 نم اوهكيتلاو هيف رخآوم ككلذلا 0 و © اهتوسجلت ع 0 * جرش 3 ٍّظ ل ل او ركل رجلا رخس

 هاب 6 >6 4 2-2 01 0 - . .٠

 حئلا لصوملا قيرطلا ةياده نا [لييعلا دصق هللا ىلاعو لهلوق ىذعمو - هذع لدعيال ةيكاانسلا ةماوج يذلا ةجولا

 ملعيل تملذ  [رئاج اهنمو ] هلوق يف مالكلا بولسا ريغ مل تماق ناف  ىدهلل اذهل نا ةلوقك هيلع ةبجاو قعلا

 ليبسلا دصق هللا ىلعو ليقل ةربجمأ] معزت امك رمألا ناكولو زوج ال ام و نيليجسلا ى نك هدلا ةدفاضإ زوجت ام

 32 همه -

 ءوسب دصقلا نع راج رثاج مكذم و ينعبر ٌئاَج م و هللا دبع رخو - رئاجلا هيلع و وا اهرثاج هيلع و

 هل اربخ بارشب وا لزناب قلعتم[ مل ]* دال و ارسق [ نيعمجا مديل ءاش ولو ] هنم ىرب هللا و هرايتخا

 رجلا نمث اولكأت ال ةمركع كيدح يف و - يشاوملا هاعرذ يذلا رجلا ىنعي [ ْرِجش ] برشي ام بارشلا ر

 نم وهو اهبحاص اهماسا و ةمئاس ىهف تر اذا ةيشاملا تماس نم [ نومجسُت ] العلا ىنعي تس هزاف

 مل تناث لاق نونلا و ءايلابا[ كب ] كررق « ضرالا ىف تامالع يعرلاب رثوت اهنال ةمالعلا ىه و ةموسلا

 نم ضعب ضرالا ىف تمبنا امناو د ىف الا نوكت ال تارمثلا لك .نال: تسلق د [ ترمثلا لك 00 نيف

 مهضعب ىعو - ةحضاولا ةلالدلا ٌةيألاو  هفمكح و هتردق ىلعو هيلع اهب نولدتسهف نورظني [ َنووُكدََي ] ةركذتلل اهلك

 اهلك ترق - عفرلاب بادعألا و لين و نوتيلا و عرزلا مب مك ثمبني بسك نب يبا أرقو - ديدشتلاب تن

 ثيح ىهل ةعئان اهرييصت سانلل اهريخست ىنعم نإ عولعوا + تارهعم , ,ىجنلا لعمشو يلع يعصنلاب

 نودناهب ورمقلاو سمشلار يسمب باسعلاو نيخسلا ددع نوملعي و راهذلاب ءاضف نم نوغتبيو ليللاب نوئكسي

 هنا ونعمل نوكي نا زوجي و - ةرماب هل نقلخ امل تارهسم اهنوك لاح يف اهب مكعفن و ليق هناكف موجنلاب

 احّرسم هحرس كلرقك ارغسم هللا نرغس كلوق نم ريخمت ىنعمب رسم عمج ريخسكلا نم اعاونإ اهردس

 ءادنبالا ىلع امهدعب ام عفرو امهدحو راهذلا و ليللا بمصخب ىورذ و - ةرماب تاريلا , كل اهرخس و ليق هناك

 عمجف [ َنوُلفْعَي مول تيل ٌفاذ يف نا] لاقو بصنلاب هلبق امو عفرلاب ترسم ري اناةخرتو نيقلار

 اهو ] ةمظعلا و ءايربكلل ةداهش يبا و ةرهابلا ةردقلا ىلع ةلالد رهظا ةبولعلا راثالا نال 00 و ميل

 فلتخ“م فاذ ريغ و رمث و رجش و ناويح نم اهيف قلخ ام ينعي راهذلا و ليللا ىلع فوطعم [ مكر

 هلكاب ىلا عراشيف هيلا عرسي داسفلا نال ةءارظلاب هقصو و فىكدمملا وه [ اًيرط اَمُحَل ] رظانملا و تاثيهلا

 فمن مل اكمس لكاف امعأ لكأي ال لجرلا فلح اذا اولاق ءابقفلا لابام تلق ناف - هيلع داسفلا ةفيخ

 قالطالا ىلع معللا ركذاذا سانلا ةداعو ةداعلا ىلع ناميالا ىذبم تاق -.ئرتاهك امعل هامس ىلاعت هللاو



 (( اباثق# )

 واس ء ادام - 0 ؟< هو, هرم م

 هروموم سس ”- هع و هجم < نرب2- ©

 18 للا 55 6 لاَ لكي 08 000 لَ د : ليني فرترل 7 نأ

 اهتحاراب تنيرف ةادغلاب اهوحرس و يذعلاب اهوطنور اذا ناهعرلا] نأ اههظاعشا ندارع ل ىكاردلا باعصا

 ىنيرظانلا نويع يف مهتلجا و ابابا تحرف و اهلها تسنأ ءاغرلا و ءاغّنلا اهيف بواجتو ةينفالا اهحيرستو

 مل ! تلق نان ناف - اشير و مكاو 3 - يروي - لي و هوك هع و سافلا دنع ةمرعأا و اجلا مهنبسك و اههلا

 ٌةلفاح نوطبلا الم تلبتا اذا ربظا ةحارالا ىف لامجلا نال تلق - ميرستلا ىلع ةحارال تمدق

 نوحيرُت نا ىلع نوحرست اًذيحَر نورت انيح ةمركع أرق و - اهلهال ةرضاح رئاظعلا ىلا ثوا مث عورضلا

 - ناو يِزِجب اموي ىلاعت هلوقك هيف نوحرصت و هيف نوحيرت ىنعملا و نيحلل فصر نوحرست و

 رهو قرف امهنيب و ةقشملا ىنعم يف ناتغل امه ليق ر  اهحتف و نيشلا رسكب [ سْفنألا قشب ] كرف

 فصخلاف قشلا اما و عبصأ وه يذلا قشلا ىلا ةعجار هتقيقح و اقش هيلع رمالا قشّردصم حوتغملا نا

 اناصز اوناك مهناك [هيغلب 2 مآ ] ةلوق ىنعم ام تلق ىناف - دهجلا نم هلاني امل هتوق فصن بهذي ةناك

 اونوكت مل دلب ىلا مكلاقثا لمحت و هانعم تلق - مهلاقلا لبا تلمح ىتح هغواب ين ٌقاشما نولمعتب

 فيك تلق ىناق  ةقيقحلا ىف هيغلاب اونوكي مل مهنا ل مكسفنا دبجب الا لبالا ند ملول ريدقتلا ىف هيغلاب

 ثيح نم هقابط تلق هيلا اهيلماح اونوكت مل ليق آله و ملا لمحت هّلوق يغلب اونوكت مل ةلوق قباط

 اولمحت نا ًالضف ةقشم و دبجب آلا مكسفناب هنوغلبت ال مكنا متملع دق ديعب دلب ىلا مكلاقثا لمحت و هانعم نا

  مكمارجا مكلاَمَدَأ ليق و - سفنالا قشب لا اهب ةيغلاب اونوكت مل ىنعملا نوكي نا زوجب و - مكلاقنا مكروبظ ىلع

 حاضملا هذه ربسيت و لماوعلا هذه قلخب ممحر فثتمريح [ مِهَحَر قرع ةكم كلبلا ةصركع ىنعو

 ةمرح ىلع نحا دق و ةنيزلاو بوكرلل ءالؤه قلخو يا ماعلا ىلع تفطع [ريمعلا و لاغبلا و ليلا 1

 مل تلق نا - ماعنالا ىف هركذ ام دعب لكالا ركذي مل و ةثبزلا و بوكرلاب اهقلخ لع ناب نبموحأ لكا

 بفوطعملا كرو اليف كلن ان ناقد ًاهوبكرتل لدم ىلع وطعم وه و هل لوعقم هذال ا هدي 0 تعض

 ئرقو - قلاخلاوهو نُئازلا لعفف ةذيزلا اماو يالا لعف بوكرلا نال ثملق - دحاو ٍنّذَس عديل فكطاب

 ةنيزإ يه و ,اهويكرتل,,اهعلخ و ىلا اهنمزالاح هني هز لعجت را اهوبكرتل ةذيز اهقلخو يا واوريغب هني 0 اهوبكرتل

 انيلع لمكو هليصافت و ههذك ملعت ال امم ان انني ام هب ديري نا زوجت - [ نوما قلتم لامجو

 هب اذل ملع ال ام قئالخلا ىم هل ناب انرجخي نا زوجي و  هتردق ىلع ةلالدلا عم ةمولعملا ءايشالاب رص امك ةركذب

 قلخ ام ىلع لمح دقو هيط ىن هل ةمكعل هملع اذع ئوط نا و كلذب زابخالاب هرادنقا ىلع ةلالد انديزجل

 ديا! اههلا خمفاضإ كلوت سنجلا لويسلاب دارملا * ةبلق ىلع رطخ الو دحا مهو هغلجي مل اممراخلا و ةنجلا ىف

 دصقي هناك ميقتمم يا دصاقو دصق ٌليبس لاقي دصاقلا وهو لعافلا ىنعمب ردصم دصقلاو رئاج اهنمو لاقو
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 8 نوكرشي اًمع ىلع * قحاب لضرلاو تردسلا قلك و أ ان 0 لل هنآ ارنا نإ هداج ن
 هموت" و سارع يس رم مدد 2 تب هرسا . 2 5 00

 © نولكات اهنم و عفو 5 فد اهيف م ل اهقلخ ماعتالا و © نيم مِيصَح وه اذاف فطن نم نمل ع

 لد ىل رود

 سانلا عفر و هللا لوسر بئون للام ع 3 تازذف هد انفوخت امه افشل لئرن اند ا اولاق مايالا تدتمإ اماؤ

 مهرب نر ام ١ ةام

 أربت [ نوكرشي مع ىلعَتَو هكحبس ] ءايلاو ءاقلاب ةوْختسَ كيرقو - اونأبطاف هوا جحش الق تازذف مهسار

 تاقىاف - ةيردصم وا ةلوصوم ام ع نا ىلع مهكارشا نع را كيتا نوح بكيرش لا نوكي نا نع ناك و
 «ثمرأمب هي

 نوكرشيأ رقو - فكرشلا نم كلذ و يسيذكت و ءاز كسا ماكس ىنأل ا مهلا ييعتسإب ا!ده لصت) فيك

5 
-. 

 امب [ ةرصا نم م جورلاب ] لرنفت لا كلاما لحن ئرق و  ديدشتلا و فيفغتلاب [ لني ] كرق « ءايل) و ءاتلاب

 ىنم لدب اورذنان أ و  نسجلا ىف حورلا ماق م اقم نيدلا ىف موقي امب وا  هيحو نم لوهجلاب ةثيملا بولقلا ى

 0 ةرسفم نآ نوكت را - اوزذنآ مكل لوقا ناشلا ناب يل اردنا هناب ةريدقت و اررذنا ناب مهلزخي يل جؤوزلا
 ترذن نم كللذرمالا ناب اوما [انآ آل هلإ 3 هنأ اردنا ] ىنعسو - لوقلا ىذعم هيف يحولاب ةكتلملا ليزنت

 هناو هتينادحو ىلع لد مث * نوعا انآ ل هلا يلوذ سانلا اوملعأ مهل لوقي ل (ينقلاو هلل اء اذا اذعب

 امو هيلصي ام و ناسنالا ققلخو ضرالاو تاومسلا قلخ نم هريغ هيلع ردقي الامم ركذ امب وه الا هلاذل

 هقئالخ فانما نم ىنوملعي ال ام قلخو هتاجاح رئاس وهلاقثا رج و هبوكرو هلكال مئاهبلا قلخ نم هنم كبال

 ناينغم هيف [ نيبم يصح وه اذا ] ه ءايلاو داتلاب نوكرشي عيرقو - ةريغ هب كرشي نا نع لاعتم ةلثمر
 ينم نم ةفطن ناك ام دعب يبجلل نيبم موصخلل متاكم هسفن نع لداج# قيطنم وه اذاف امهدحا

 لئاق هقلاخ ىلع ركنم هبرل ميصخ وه !ذاف يناثلا و - هتردق ىلع ةلالد ةكرح ل و هب سحال !دامج

 - ةمعنلا نارفك يف يدامتلا و لهجلا و ةحاقولا ىف طارفلاب ناسنالل ًافصو ممر يه ماظعلا يي ص

 هاو هيلع هللا ىلص يبخلا ىلا ميمرلا مظعلاب ءاج نيح يحمجلا فلخ ىب نا يف تلزنا ليعأو

 لبالا ىلع عقتام رثكا و ةينامثلا جاوزالا [ ماعْنالا ]* 7 دق ام دعب اذه ي ا هللا قيزتأ دسم اد لاقف مآسو

 ناسنالا قلخ يل ناَسْنألا ىلع فطعي نا زوج و - هنردق رمكلا و هاقكرهاظلا هرسفي رمضمب اهباصقنا ر
 ام مسا [ءفدلا ]و ناسنالا سذج اي مكعلاصملو مكل آلا اهقلخ ام عال[ ممل اهقاح ] لاق مث - ماعنالا و

 حرطب فد كرق و - رعش واربو را فوص نم لومعم سادل نم ءافدلا وهر ةب "المي ام مسا الملا نا امك هب أفندي

 ىف فرظلا ميدقت تلق ناف - فكاذريغ و اهردو اهلسن يه رك ءافلا ىلع اهتكرح ءاقلاو ةزمهلا

 هدمتعي يذلا لصالا وه اهنم لكألا تاق م لك م قو صاصتخالاب'نذؤم نولكأت اهتصو . ةلوق

 يراجلام و هبذتعملا ريغكف رحدلا و رجلا ديص و ظبلاو 0 م اهريغ نم لكالا اماو مهشياعم يف ساذلا

 نوبستكتو اهذم اهنولكأت ى يذللا رامثلا و بخلافرقبلاب نوثر ةرحأ مكنأل اهنم مكتمْعُط ن | لمتح و  هكفنلا ىرجم

 ضارغا نم هنال اهب عافتنالاب نم امك اهب لمجقلاب هللا نم « اهدولجاو اهنابلا و !بجاتن نوعيبت و لبالا ءاركاب



 ( ابانايلا)

 همنمءعوم م6 6 27 سم هرتربوم هرم
 قرع ذل و نيكس 2 1 © نيك شملا 5 ضرع و رمت امد 0 © راع وذاك مَع
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 مهب شعتني و مالسالا مهناكمب ىرقتيف اوذمؤي مل مهنا مهيلع نزحتالو مهلاوصا قنات يف ! [ مهيلع نزحت ال و ] عبسلا

 [ لق و ] ءايونالا و ءاينغألا نامي نع اسفن تتبطو مهتافعض و ىنماوملا دارقف نم كعم قل حضاوتت و ا كودصوفلا

 امك ] هلوق قلعت مب تلق ناق مكب لزان هللا باذع نا ناهربو نايبب مرا [ نيبملا ريذُتلا انا ْيَنا] مهل

 لها ىلع انلزنا ام لثم كليلع اذازنا يا كدا و هلوقت قلعت قااامهدحا ايفل ةيقدشألل |[ اَنَْرْنا

 قاوم قح هضعب مهناودع و مهداذعب اولاق ثيح [ نّيضع نارقلا اولعج نِيذَلا ] نومستقملا مهو باذكلا

 هد نوءزهتسي اوذاك لد و - ةوضغ ر لطابو قح ىلا ةومستتاف امهل فلاخ“ لطاب ةضعبو ليجنالاو ةمروخلل

 مهبذك نم ةنورقي ام نارقلاب داري نا زوجي و - يل نارمع لآ ةروسرخآلا لوقي و ىل ةرقبلا ةروس مهضعب :لوقيف

 لدعحتالا ضعبب ترقا ىئراصخلا و ضعبب تثيذك و ةيروتلا ضعبب ترقا د يهنأ نابو مهعير تع كب ةومسُتقا دق و

 مهبيذكت و نارقلاب ةموق عينص نع ملس راغنإاواةيرعادلتا يلو للا: نوطرلا ةياست «مسو لدعف كطراقك

 قلعتي نا يناثلا و - مهلعف ون بشعلا نض هريغب اولعف ةرقكلا نم مهريغ ناب ريطاسا و رعش و رعش مهلوق و

 نعي نيبستقللا ىلع باذعلا نم انلزئإ ام لثم اشيرق رذناو 5 نيجملا ريذتلا انا ينأ لق و هلوقب

 نوكيس امب رابخأ هذال راجعالا نموهو عقاولا ةلزخمب عما لاهم ز هاففلا"و ةطيرف"للع [ايرطت نم وهناو نوقف
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 ميخع ضرعاف [ مقصاف ] كلذلآلا امهنيب امو ضرالا و تاومسلا قلخ ام هناف مهتاثيس و كتاذحح

 هب داري نا زوجت و - فيسلا هبا 1  ءاضغاو 2 اضارعا مهنص ىىقلت ام لمتحا و

 مهلاحر كلاعب [ميلعلا ]وه و مهقلخو كقلخ يذلا [ قلَعلا وه كبَر نا ] اخوسنم نوكي الف ةقلاخملا
 دقو مكل ملصللا وه ام ملعر مكقلخ يذلا وه فيز نا وا - مكنيب مكحي وه و مكنيب يرجي ام هيلع ىفخب الف

 قلاع ره نا نامثعو أ ىنمصم قار. ميلصا فيسلا نوكي نأ ىلا ملصا موهلا فصلا نا ملع

 ( اًعْيَس ] « ٌبايثلا و ٌبوثلا عطق و ٌبايثلا عطق فكاوقك ريغ الر يثكلل قالخلا و ريثكلا و ليلقلل ملصي وهو

 يف امهنال ةءارب و لاغنالا لهق و - ةعباسلا ىف كندتخل وال رطل هر زود كشر نإ ةياعلا يهر تاي عبس

 فئاحم عبس - مح لأ يه ليق و - سنوي ةروس لوقو - ةيمستلا ةيأب امهنهب لصفي مل فىلذل و ةروه مكح
 نما  اهريغو ةولصلا ىف اهتءارق رركت امم ةحتاغلا نال ربركتلا يهو ةينثتلا نم [ يناثلا ]و - عابسالا يهو

 عقو املف 3 وار وسلا اساور ةيال ةفص ٌةيِنْدم را ةاننَم ةدحاولا - هللا ىلع ءانثوه ام ىلع اهلامتشنال ءانثلا

 هللا ىلع ىننن 3 اهناك فانثلا نم هيف املو فكلذ ريغ و ديعولا و دعولا و ظعاوملا و صصقلا ريركت نم اهيف

 وأ ةحلافلا عبسلاب تدرا |!ذا ضيعبتلل وا - نايبلل اما نم 0 ىنسحلا هتافص و ىمظعلا هلاعفاب ىلاعت

 هر
 م اهيف امل و هيلع ىنتت اهذال يناثم اهلك 00 تن نا زوج 0 عابسألا تثدرأ اذإ نايل وا لوطلا

 ًالوه له و عبسلا ىلع مدظعلا 1 فطع م فيك علق ناف  اهضعب نارقلا نوكي و ةرركملا ظعاوملا

 7 ل نازغلا ع سا هيلع قاطخي ى نهءارو امف لوطلا وا ةعحافلا عجسلاب 5 اذا تان ةشفنا 212 2 ١ كقطع ا 9
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 ةروح ينعي نارقلا اذه كيلا اًنيحوأ اًمب هلوق ىلا كرت الا لكلا ىلع عقي امك ضعبلا ىلع عقي مسا هنال

 عماجلا ل ميظعلا نارقلا و يناثملا عبسلا هل لاقي ام كانينا دقلو ىنعملاف عابسالا ثينع اذاو  فسوي

 م ىلا 1 مل متم هيف تقارب ومط ككرضمب ممطت ال يا « مظعلاو ةينثنلا وا ءانثلا وه و نيتعنلا نيذبل

 نيلم هرمز" لوقي تلق  هلبق امب اذه ىلدر فيك كثماق ناف - راغعلا/ قت افاخما [ مهم كا هب ل

 ةليئض ةريقح اهيلا نين قريمظعر انآ وا ةدعن نك ىنللا ىمظعلا ةمعنلا كايتو ملقلو هلا و هيلع هللا

 سيل ىبيدحأا هنم و ايندلا عانم ىلا 2 دمت الو هب يب ىذغنست 5 فيلعف م دظعلا نارقلا ين
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 اذل لاومالا هذه تناك ول نوملسملا لاقف ةعتمالا رداس و رهوجلاو بيطلا و زجلا عاونا اهيف ريضنلاو

 لفاوقلا هذه نم ريخ يه تايأ عبس مككيطعا دقن هللا ميل لاقف هللا ليبس يف اهانقفتاو اهب انيوقتل ٍ : ا 7 ا 7 37 ِ
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 ىلا وكما فالوقت نولجقي فدكف نوريحشي ا لويمعتا] تاخذبلا ىلا ىنيذبلا قلت لع م مهيلع هبريشت يذلا

 دحا ويحب مسقإ امو هتويد# مسقا هناو ملساو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوعرل باطخل١ ليقو  ىنييصن

 ريثك فلع| نا كلذو هيف فخلا راثيال حوتفملاب مسقلا اوصخ مهنا الا دحاو رمْعلا و رمعلاو هل ٌةمارك ظت

  هللاب كلوت وذ يف نايل 1 امم كرمعل ةريدقت و رجخلا اوفذح كللذل و مهننسلا ئ اع رودلا

 وهو قورشلا ىف نيلخاد [ نقر شم | مالسلا هيلع ليثربج ةحؤص اة ضل 5 مهتركس يفو - هيف ين ىيرقو

 نيط - ةزاجح ىلاعت هلوق هليلد و ىلج“لا نم باتك هيلع نيط نم ليق [ ليج نم ] سمشلا غزي
 يف ىنبثتماراظُنلا نيمسوتملا ةقيقحو نيلمأنملا نيسرفتملل [دمسوملل ] باتكب ةملعس يل كلر مدمس
 يف ريمضلا و - هيف همسو ىمفرع يا !ذك نالف يف ىممسوت لاقي ءيشلا ةمس ةةيقح اوفرعي ىنح معرظن
 هكلسي تباث [ ميم ليبيا ] اهراثأ ينعي ئرقلا هذه ناو [ ًاهنار ] - طول موقوورفل هايل

 نزين يت 20 سشيرقل هيبنت وه و راثألا كات :لورصابال مهو و سردني مل سافلا

 9 > اع درب لاي 2-0 2
 نال نيدم و ةكيالل ريمضلا ليق و ةكيالا و طول مود لعرق يذعي [ امهناو / بيعش موق 1 ةكيالا بح ]

 ه# 002 : هنا

 جدو قيرطجل ند ماإدل 1 امهريمضيب ءاك“ نويدص ىلع اهركذب لد ةكيالار كذ املف امهيلا انوعبص ناك ايدعش

 هب متؤي امم اهنال هيف بقي يذلا حوللاو ءاذبلا رمطم و قيرطلا هب يمسف هب مْثوِي امل مسا ماسالا و

 هم هع 1 ِ 5

 خل اكلام مهبيذكتب ي ذعي أ نياسرمل 01 اشلا و ةذيدملا نيب وهو مهيدار رجع و مث ا رجعلا بدضا ]

 قف نوبيبخلا ليق 014 ىنيذمؤملا نم عمم نم و اكناس نإ اراوا - اعيمج مهبذك امناكف مهن ادحاو دكار

 اذل لاقف ريحا ىلع ماسو ةلاو ةداع هللا 1 يبخلا عم انررم رباج نعو - هباس) و ريبزلا نبا

 مث هالؤه باصا ام لثم مكبيصي نأ ارذح نيكاب اونوكت نا الا مهسفنأ اوملظ نيذلا نا اولخدت ال

 اهماكنسإ و تويبلا ةقادو د 3 1 نما ٍط افلح ِى ع عر ىلا ةتلحار ماعو هلاو ةهداع هللا يل م يجنلا رجز

 باذع ص نيذمأ ا رهدلا ثداوح و ءادعألا نمو صوصللا بقن نمو اهنايذب عادتي و مدهتت نا نم

 و 0-5 1 1 دع هر 5م - : 1 ' | 3ك

 ندعلا و لاومالا 5 ةقيتولا تودجأا د ا 0 مدي وذاك امص ] ءدم مهيمحت لابجع' نا نويسح# هللا

 | ” مش لح -5

 ءازجل مل فاصنالا و لدعتلا ببسي وا  اذبع و الطاب ١ دعااو قلاب اسبمام انلخ الإ [ قحعاب.الا ]

 2 م : 1 3 وهادئ 2م هس عد
 0 مهايا و كيزاج و هحيادعا نم ايون امل مك هللا ىرأ و ا ةعءاستا نا 0ك للا الإ ياعم
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 م( ممس

 ص ةم سم 2 ريب ه < هرو عل كرام ىو 5 روءم عا ةرييدسو

 | رهعلا ء ةروس رباد نا ّرصالا كلذ هيلا َ و م نورمأوت ثمبيح اوضماو دحا مال تغلي 3و مهرابلا عبتا و ليلا

 مص <, 2 2 نر

 مع ءرجلا 35 نوه صفت الف يفيق ل 3 لاك« © نررشبنسي ةفيدملا لها 2 © نيطبصم عوطقم ءاره

 ود ع ا .٠

 ؟ ع كردعل 6 © نيلعف منتذك نأ ي يتفب رو لاق 6 نيملعلا 3 2 :بكهتلا مك لَ 6 نو 1 هللا اوقنا و

 ين داهتجالا نم دب هل نكي ملف ًارجاهم جرخو مهيلع ةتوعدل ةباجا هلها و هاجن و ةموق ىلع كلالهلا هللا

 مهيلع اعلطم ىنوكيلو هباق هفّلَح نمب لغتشي ائل مهمدقي ناب رمآك كلاذل هلاب غيرفت و هركذ ةماداو هللا ركش

 ةررذحملا ةلوها لاحلا كللت يف تاوفيلا نم اهريغ الو هنم اماشتحا ةتافقلا مهنم طرغت الف 7 للا

  هبدوغيو هبرسمدقي يذلا براهلا ريسم ةريسم نوكيل ر باذعلا هبيصيف هل ضرغل دحا مهنم فلخأي الثا ر

 اهرييطيو ةرجاهملا ىلع 0 اوذطوهل و مهل اوقرهف باذعلا نم مهموقب لزني ام اوري الُثل تاغتلالا نع اوهن و

 يولي لازي الف :هنطو ةقرافم ىلع رهسعأي ئذلاك مهءارر ام ىلا نينفتلم ريغ سدد اوضمي و مهنكاسم نع

 لعج وا ء اعدخا و اّنيل هاغصالا نم ثعجو * ينتدجو ىنح ىحلا وحذ ثقلت «رعش « لاق امك ةَمِداَكأ هيلا

 ىندا نم هل دبل تغادي نم نال فنوتلا و يناوآلا كرت وريسلا ةلصاوم نع ةياذك تافتلالا نع يونلا
 مدمورالمنب عم

 كروح نإ مهيملا فنرظلا ىلا هديدعت ا لى 01 و ادعو رصموه ليق [ نورمؤت كيم 1 ةفقو

 » هرم 2

 لدق مناك اذيحوا ىذعم مش هىنأل لأ 1. 0 يدعو * نورمأوت يف ريمضلا كاذكو ةدكمالا 0 مهيد

 . ؟مهروم س 0 -

 ميخفت ةريصغت وم اهيا 5 و [ عوطقم وهز باد نأ َ هلوقب رمالا كاذرسف و اًدوديم ع ةجاإ اذدهواو

 لاقفر مالا كتللذ نع انرجُخلا لاق الئاذ ناك فتاذيتسالا ى 1 رسصكلاب نا شمعالا زق كيلا ميظعت ورمالل

 ا 4 14 ١ و 60-22

 مهرخا نع نولصأخنمي ىذعي مهرخأ مهرباد و وصوب د نأ 5 و لوعشم ىن أ ةءارق 3 5 ءاه نياد ن نإ

 و

 ميسر روجلا .ىف لثملا اهيضاقب برش يتلا مود لها [ةّئيدملا لها هدا مهنم ىقبي ال ىقح
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 5 0 | نم نا امك هيلا ؛ يسا دقف راج وا «عغينض' نئلا» ؟يسأ نم نال يو ةعيضعب [ نو دمت 01 ةكفلملاب

 - مم

 نم ص اورومشت الو وا 520 يزغخلا نم يددض ل !!ناب نولذت الو أ نور 5 مركا دقف هب لصتي

 اوناك مهناف مهخجب و اننيب عخمت وا مهكع عحفدت ورا ادحا مهنم ريج“ ى ع نأ [ نهماعلا نع ] ءايحأ) ىو ةيارخلا

 هل ضرعتملا ندبو نقلا و رككملا نع يدخل ماس و هلآ و هيلع هللإ ىلا موقي ناكو دحإ لكل نوضرعكي

 . 5 مس 3 2092 0 . 5

 اوناك و مهلازنا و ساخلا ةداحض نع ليق و - نيجرشملا ى ىنذوكلل ظل مق دك ّ ع اولاؤو ةردعواف

 مهزاسن و هوذب مهلاجر اهيبن دالرا ما لك نال داسخلا قئاوراغأ ينل لود طق ا!دحا ففيقي نا هوهت

 يف فش [ ىنيلعم متنك نا ] مهل اوضرعقت الف يذب اولخ و نه وحكاف يتانب ءالؤه مها لاق هناكن هتانب ا ل :

 ةوهشلا ءاضف نوديرت ماذك نا ليقو - نولعفت مكخظا اهو مكل لوذا ام مالعف نا لاق هناك ةلوقل مهلوبق

 5 8 ٠ يَ ّ 01 0 4 ل :
 فورمعل مالسلا ةيلع طرلل ةكثاملا تللاق يا لوقلا ةدارا ىلع [ كرمعل ] مرح ام نود هللا لحا اميف
 ها  ”مم م م مع
 باوصألا ى ىيب و هيلع م ئدلا ! ءاطخأ) ندب مهزد دحمت ر مهلوقع «تسبهذا يذلا مهثياوغ يي لئلا [ مهتركس يغل مهنا ]
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 اني عءوجتلا دل
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 ا. ل 2 هم هدم هم

 مهوجذمل 3 5 طو 1 لا الا © يمر موك ىلا كلن 8 اول يول اهي مكبطخ امف لاق © نوعا

 2 1ك 5ه- هع 00 22 م2

 © نوركذخم موق مكلا لاق ولسا طول لا 1 5 © ىنيرجغلا ند رمل هنأ انردد هتا ارم ل 51 ندعمجلا
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 | همس

 نم عطقب كللهأب ِرْسَأَف © نوقدصلا نو يقعلاب لينال نورتي هيف اود اهب كىلنِج لو. اولاك

 -الصا طول لآ ىلا اولسري ملو ةصاخ ىنيمرجملا موقلا ىلا | 1 مانا ولع وا ناز لول عقلا رع عدت هن

 يوكل انورمالا رردفلا ايرورر يشرتتلا ا قولا !/ميمللا محا نياك قيعرجحلا اغتال ياسا نو
 ىف نولخاد مهف لصتملا ىف اما ا طول لا نكل و نيمرجم اموق اذكلهإ انا ليت هناك كالهالا 5

 فتي قلد ةقرتيشر كلهم دوكتاو لوف نقره داطرمج مهيلا .اولمر] ةكتلملا نا ىلع و لاسرالا 'ركح

 +: نيبجولا ىلع قلعتي مب [ مهوجَمأ نا ] ةلوقف تلق ناف - لوالا هجولا ىف امك بييذعتلا و .كللهالا ئنعمب
 نوجفم طول لآ نعل ىنعملا نلل طول لاب لاصتاا ىف نكل ربخ ىرجم ىرج ءانثتسالا عطقنا اذا تلق

 مو م 2ك مع -

 تناق ناف 5  مهوجذمل انا اولاقف طول لا لاح امف مهل لاق مالسلا هيلع ,يهربا ناك افناتسم امالك نك لصتا اذاو

 ع يف رورجملا ريمضلا نم يذثنسا .تلق - ءانثتسا نم ءاذثتسا وه لهو ينثنسا مم [ ةئارما آل 1] هلوقف
 مرو همس
 نذل امق نوكي امذإ ءانككسالا نم ءاذئاسالا نذل عي ين ءاندنسالا ىنم ءافتتسالا نم سيأ و مهويخمأ

 آلا اثلث قلاط ثنا قلطملا لوق ىف مكعلا دحتا امك ةتأرما الإ طول لا آل مهانكلها لاقي ناو هيف معا

 فاتخا دقف ةيآلا ىف اماف انهرد الا ةثلث الا مهارد ةرشع يلع ىناغل رقملا لوق يفو  ةدحاو آلا نيتننا

 ل انقل نكي قاف م قلغت قا ةثارها لاو ىيمرجمب وا السراب قفلعتم طول لا ان ال نامكأا

 هع موعد,

 ًانردق ] ةلوق يف ريدقتلا لعف قيلعت زاج مل تلق .ناف - ليقثتلا و :فيفختلاب مهو جذح مل كرقو - ءانثتسا

 ملعلا ىذعم ريدقتلا لعن نمضخل 100 بولقلا لاعفا صئاصخ نم قيلعتلا و [ َنيِرمْعلا نمل اهنا

 هلل وهو ريدقتلا لعف ةكئلملا نذسآ ملف تلق ناف - ملعلاب نادعلا لامعا هللا ريدقت ءاملعلا رك كلذل و

 دحا سهل يذلا هللاب صاصتخالا و برقلا نم مهل امل تلد - هللا ردت اولوقي ملو مهسفنا ىلا هدحو

 قورهظي ابننا واااوه 9 تكلتلا' ونه. رمآلا و زبدملا و 1ةكب اثرا وا::اذك اًنربو كلملا ةداخ“. قؤقي امك مهرغ

 رفخت و يسفن زكريفت يل[ نوركذم ] ةنفيفملاب كرم | يرق و .-هذعت نوزئمتي الا لهئادو ,هلينعب كيلذي

 انركفت:امب .كاذثج اه يا [ نورتي 5 اوم ا ام َكنّنِج لب ] هلوق ليلدب رشب شب ينوقرطت نأ سافل ركن

 مهدعوتت ىمذك يذلا باذعلا وهو كودع نم كيفشت و كرورسو احرف هيف امب كاذُئج لب هلجال

 « رمي ةلرزنب رابخالا ىف نبع انإَو ] مهباذع نم نيقيلاب [ قلب ]!قرلتوب لكي والقون ١ قورقوف ةلؤرفب

 يف عطقلاو - ريسلا نم رسق ديلقالا ببحاص ىئور و - ىورشو ىورسا نم امهلصو و ةزمهلا عطقب [ رساك لا قيرقو

 ام دعب وه ليت و » ميه 57 عطق نم اذيلع م «امرجتشلا ىف يرظنا و بابلا ىحلنإ ه رعش ه لاق ليللارخأ

 فثعب دق تلف  تافخلالا نع مهيهنو مهرابدا عابتاب هرما ىخعمام تلف .ناف  لهللا نم ملاص ءيش يضمي



 0 لل

 25 ماو هاوار اهضاودا هاي 2 2 همم ادعو 0 طوس مناط يو
 ةيزجعلا بورش 0 يدابع ئبن © نيجرخم# ع رس و 9 نيييثتم ريع ىلع اناوخأ

 ماحب :دزجلا اوُلاَقف يلع الاخ ذا 6 ميهربا فيش نم ملبن و © 5 0 2 يباذع ن ناو © محلا روفغلا
 < . ©#«ه ا هر جوه جم ٍ 2 هكا 2 2 : 1 هدد

 مد مآ يتشمانأ ىلع ننومتزشبا لاق © ميل ملعب 0 ذا لجون 4 اولاَق © نولجو ملم انا لاق " املم
 100 دحر نم طق موا لاك نا نيطناقلا نب م نت ذه قحاب يرعب اولاق ف نورشبت ميف رجكلا

 عيمج يف نوذوكيف ارراد ام ثميح ةرمالا مهب رودت لهاجم# نع و  فكلذك [ نيلبقدم رس رس ىلع ]:ناعلا

 - سوفنلا ىن هل اًذيكمت و ركذ امل اريرقت [ يدابع جن ] هعبتا ديعولاو دعولا ركذ مدا امل ه ىيلباقتم مهلاوحا

 لكي اوذختمل يدابع ىبذ ىلع [ هته و ]| فطع و - بني مل نمل هباذع و بات نمل روفغ سابع نبا نعو

 ره هباذع نا هدخع اوققحتي و نيمرجملا نم هماقتنا و هللا طخس اهب نوربقعي ةربع طول موقب باذعلا نم

 مهعافتمال ةفوخ ناكر نوفئاخ [ نولجو ] امالس تملس را املع كيلع ملسن يا [ اًمْلَس ] مهلا باذعلا
 هرم هربت

 ةلجوا ىم ءاثلا م فب موتا 2, نحل أرق ا ١ كتلقو زيغباو نذا ريغب اولخد مهذال ليقو - لكالا نم

 عرض

 نوخلا سا ىذعمب هلجاو نم لك 1 لجلت ال نيرقتوا-!ةفاطنا اذا هلك

 رشجملا نمل ةباثمد كنا |و اودارا لجولا نع يهنلل ليئعنلا ىذغع] ف م فانينسا [ كِرَسْبَي نإ فيفختلا و

 ه هربعربم يد<

 ىن ركذتسم كركم رم ةىدالولا ن 1 ي | يل دلوي ناب ردكلا سم عم [قيرضرملا ْ يذعي 0 لجوتالف

 هو

  ينورشبت ةبوجعا يابن لاق هناك بسجعنلا ىنعم اهلخد ةيماهغتسالا ام يه [ [ نورشتبت مجف ] رجكلا عم ةداعلا

 ةقيقحلا ىف يذنورشبت ال ينعي نورشجت 1 يابف ةداعلا وري زو وه امب يننررشجت مكنا هاراوا

 هجولا نع الوس ىنوكي و رشبل ةلص نوكي ال نازوجي و  ءيش ريغب ةراشب اذه لثمب ةراشبلا نال ءيشب

 [قحلاب كرب ] هلوق و ٠ ةداعلا ىفاهل ةقيرطال هب ٌةراشبلا و دلولاب يذنورشبت ةقيرط يلب ينعي ةقيرطلا و

 يهر قح ىه ةقيرطب تانرشب وا هيف سبل ال يذلا ىيقيلاب كانرشب يا ةلص هيف ءابلا نوكي نا لمتحي
 , ل 0 5 هو تر ظ
 ضيوقاوادإر تاق وج زون ناذ يدش رم طفيكف» يوتا هر دغا نم !دلودجوي. نا: خولعاو د اقالاةنا و ةدعوزو اهلل لوث

 2 عمجلا نو م اغىأب تور حت - رفنوو كايت للقالا و عمجلا نون فنذح للع اهرسكب و ىوخلا مئغب ؛ 5
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 مكر دارا نوذلا ىف تلثلا تاكرعتاب ُطّنقي نص و يرق و -ًطئقي طنق نم نِيطَْهلا نم ورق و  نامعلا نون
 نورفكلا موقلا ال هللا 7 (نم سشفياي ]ل هلوقك نورفاكلا آلا وا باوصلا قيرط نوئطخملا آلا هير ةدخر نم ظنقن

 تكتتكك“““# ا .

 هلو د, تيلقع ناك هللا اهارجا يللا ؟ةناعلا ىن هل !داعدتما نكلو ةدمحر ىنم اطوخق كىكأذ ركككسا 0 يذعي

 ارق 00 نوكيف 00 م ءاندكس) نوكي نأ نم واخ ال تنأ كش عطقخم م ١ لصتم ءانثتسا [ ظولا ل ل ّآ 1 ئ

 ىلا. .٠ و
 نوكيف ير وردمصلاا م ءانذتسا نوكل ن نأ -و  ناسنعلا كلذل خف ادخلاف مارجالاب نونوصوم مرقلا نثل

 م - ه2 مهم 6م - -

 نم تيبروغ 4 نو 1 لاق امك مهدحو طول ل لا مهلك اومرجا نو مرد ىلا لدذ ةتاك الصتم

 نو طوأ لآ لآ فكلذو معن 1ك ِ نيرا فتالكخال ىذعمل !! تانخ# لوف لا 3 0

 ا4|



 هرج ةرونس

 مع رجلا

 0ع

) 00 

 تمس © 5م « ه هدوم هدهد

 كل سفن يداج# ن نا © ميسم يلع طارص اذه لق © نصمم علم ٌتئاَبع 6 نيعمجأ مهقيوعألاو

 2 2 هلض سهم - تي م رى اهم همس

 باب 3 بابا ةعيس اهل 260 نيعمجا مهدعومأ مخابج نا و و 0 0 ا نم ١ فعيتا ن مال ىنطلس هي

 5كم © اح 2 6022 همم ج 8 هلا صولا كم6 6 3 وهرب عزم هعمل

 ىغ نم مهرودص 5 ام انعرن و © نيذمأ م أ ' اًهولُخْدأ 0 ويف و تنجح يف م نأ © موسققم ءزج مهنم

 0 صح 20 375-0 3-1 20 ب

 سو بوم "رهن هرم هدرض ا

 هنا يف نيعمجلا مهنيوغلا يرعب ءاوق مل نزل ينيوغأ امي ةلوق وعن و هب ءاضرلا و هتدارا نمو هّيغ نم

 امس نوكي ال نا زوجي و  امهنيب ءاهقفلا ل دق و  ةهلعفب ماسقا يناثلا و هلعصب ماسقا امهدحا نا الا ماسقإ

 نم يب تلعفام وعن مهب نلعفا مسُفا يئاوغال كبيبست بسجسب ىنعملا نركب و فرذح# مسق ردقي و

 ايندلا يف [ ُضرَلَأ ىف]] مهكاله بسبس نوكي ام مههلا سوسَوأ و يماعملا مهل ّيزا ناب مهئاوغال بيبستلا

 نيبزنلاو مدأل لايتحالا ىلع ردقا ينا كازازا وع عيْناَو ضرألا ىلا دلخأ ىلاعت هلوقك رورغلا راد يه يتللا

 نييزتلا ناكم نلعجال دارا وا -ردقا ضرالا ىف ةدالولا نييزتلا ىلع اَناَف ءامسلا ىف وه و ةرجشلا م لكالا هل

 ىنح اهدحر ايندلا يف ةنيزلا ناب مهنثدحالو مهنيعا يف اهنذيزلا يلا اهيف ينيبزت نعقرالو ضرالا مهدنع

 نيصلخملا ىنثتسا « يلصت اههيقارع يف حرجب ه ع« ةرحنو ابنود اهيلا اونُئمطي و ةرخآلا ىلع اهربعتسي

 نوكيا ن 5200 [ يلع ] تح قيرط [ ده ل يأ «* همم نولبقي ال و مهيف لمعي ال ةديك نا م لع ةنال

 لضفلاو فرشلا ولع نم وهو ىلع عرق و - هنياوغل مهنم كعابتا راتخا نم الإ يدابع ىلع ناظلس لل

  دوميلل يناثلا و - نيدحوملل اهالعاف  اهكارذاو اهقابطا راخلا باوبا ليقو - - نيوغلل ندع مهدعومل ]

 نيقئانملل عباسلاو - نيكرشملل سداسلا و  سوجملل سماخااو  نيئباصلل عبارلا و - ئراصخلل كملاثلاو

 - دوبيلئرقسو - مانصالا ةدبعل ةمطعلا 2 -راذلا ةدبعل ىظا و - ةيبوبرلا ىعدا نمل مذهج نإ سابع نبا 5-5

 يرهنزلا أ أرقو - ليقثنلاو فيفختلاب زج نرق و نيدحوملل ةيراهلاو - نيئباصال ميحجلاو لراصتللريعسلاو

 هيلع فقو مث ءبسخ يف ها فكلوقك ءازلا ىلع اهتكرح ىقلا و ةزمهلا فذح هناك هيدشتلاب رح

 ايست ام يقي نما, قالطالابٍ ىلع يقنملا ٠ فقولا ىيرج“# لصولا ىرجا م كحولا هلوقك ديدشتلاب

 اهريغ و تاولصلا اهرفكت بونذ مهل و شحاوفلا و رفكلا اوقتا سابع نبا نع و  هنع 5 انف راقت

 [لغلا] ةكئلملا مكيلع لست مكيلع امّلسموا - نيملاس [مامسب] اهولخدا نمحلا أرقو - لوقلا ةدارا ىلع [ اهلُخَدا ]

 كلذ هللا عزذرخلا ىلع لغ ايندلا ىن ,رهدحلا ناك نأ يا لغاغتو هفوج يف لعل نم بلقلا ىف نماكلا دقعلا

 نعو - مهنمريبزلا 1 نمثعو اذإ تا ناوجرا هنع ةللا يضر يلع نم و - مهسوفن بيطو مهيولك نم

 وجرال هللا وانا يخا ننااواعك ابحرم يلع هل لاقف ةحلط نبا ءاج نا ةدنع اسلاج تنك روعالا ثرعحلا

 نم لدعا هللا الك لئاق هل لاقف لغ 5 مهر 8 ام اًنِعْرَت و ىلاعت هللا لاق نمم فوباو انإ نوكاتلا

 نإ لوز رهيولة زفألا رهط :دانعم ليقزو اد كلل ما نعول فنك يلق افم نكن لاكم يفَمِحاظو ىدنجا نإ

 ىلع بصن [اناوخا] و -باحتلاو ناوتلا اهيف ىقلاو لغ لك اهنم عزنو ةنجلا ىن تاجردا| ىلع اردساعني
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 ٠ هي 6 0 و ه كد عدو تم 4 هم بم 222

 ب ىردر عر ةييف ا تلجولو ةديوس اذا © ١ وتس | امه ع ِلاَّصلَص 5 ارش قلاخاي ا ل كبَر
 ي تم اص س

 مم ه5 هم والروم هور م 1-2 سص

 م ٌسِيلْباي لاق © نيدجيسلا 0 نوكي نأ 0 سيلبا ا 60 قودتحا مهلك ةعنلملا لجيسف © ن ريو جس 4

 . ا 0 11 ما م اهرعم ة م
 لاق نوذسم | اه م لاَصْلَص ى م + هنقلَخ رجل نجل مل لاق © يدها ع عما نوكت لا ككل

 © نوذعبي موي ل 2 ابر لاق نيدلا مد ل ةدعْللا كلدلع نار 35 ميجر فئات اهنم جرخاف 25 6. 0 6 م 5006© مه مه هارعو م
 هءو هرب يا مءاددرو» . 2

 ضرالا 'كيف» مهل شيال يزنيوعا مب ب لاق © مولعملا تولا م سب 5 نويرظذملا نم كدا لاق

 2 5-5 0 : 71 3 | ا ادا 0 58
 نم ] اننذم الا نوكي الو نيذس امهنيب ليسي يذلاف هب هتككح اذا ر جت ١ ىلع رجع ١ تننس نم ىنملاليقر

- 

 ةفص نوكي نا روصم ىنعمب نونسم قحو أامح نم ناك لاصلم نم ةقلخ يا لاصلصل ةفص [ امح
 كلذزدعب هريغ مث لصلص رقن اذا ىتح سبيف فوجا ناسنا لاثمت اهنم روصف معلا غرفا ةناك لاصلصل 2 - - . .٠ ا. هوز . 5 . 0 . 3-5-3

 2 1 010 7 0 0 هَ و 5 5 : 2 6-2

 ناجأ) وديجع نب رمع و نسعلا أرقو - سياباوه ليق و - سانلل مداك .ىنجلل [ ناجلا و ] رخارهوج ىلا

 درج نوعممب. 7” ءْر ج مومسلا هذه ليق م راكب ف ثفاخلا ديدشلا رعأ) ران قمم [ مومسلا ران نمي ] زمهلاب

 رو و6
 هدقلخ تلدع [ ةتيوس] * ءل ارق كمقو ٌركذا دا[ 7-5 لاك ناو ]* ن ِ احا اهنم هللا قلخ يذللا راذلا مومس نم

 2 ةمث سهل و ةتييحاو [ يدر نم يف تن و ] ىذعم و اهيف حورلا جفنل اهتأيه و اهتلمكا و

 مهعم ًاروصام مهب ناكدنال ةكئلملا نم سيلبا ينثنساو * هين هب ىيعب ام ليصحأل ليثمت وه امناو خوفنم الو
 لوقريدقت ىلع فانيتسا [ىبا ]و ادنهألا مهتيأر فكلوقكبيلغتلا دعب ينثتسا مث ةكئلملا مسإ بلغف دوجيسلاب

 فرذح نا عممرجلا فرح - ىبا سيلبا نكلو هاذعم ليقو  ةذعربكتما و كاذ ىبا ليقف دج“ اله لوقي لئاق

 ماللا « هيلا كل 0 ياو دوجمسلا كئابا يف كلل ضرغ يا ىذعمب [نيدجسلا ع ىن [ٌكلام] :ريدغت

 ناطيش [ميجر] -رشبل دجس| نإ ليحتسيو يلاح يناني و ينم عصي ل هانعمو يفنلا ديكاتل[ دجال َّ

 درطلا وه نعالا نال نوعلم ةاذعمو 5 :راجحأاب مجري درطي نمىال هللا ةمحر نم دررطموا م نومجري: نيذلا

 يذلا موي برضو - ةكئلملا ةلمج ىلاوإ - ءامسلاو| -ةذجلا ىلا عجار امن م ينريمضلا و  اهنم داعبالا و ةمحرلا نم
 2 ير ١ا 0 7 7 1 000 1 2

 نا اماو  ديباخلا ين ضرالا و تومسلا تمادام هاوقك مهمالك 5 ساخذلا اهيرضي ةياغ دعب ةذال امإ ةنعال !دح

 ءاجج |لاف بدذعت ناريغ نم ىنيدلا موي ىلا ضرالا و ثا اومسلا ىن نعالاب ككيلفاو وعدم موصذم ىلإ داري

 دحاو ىنعم يف مولعملا تقلا 06 نوحي موو نيدلا موي و - ةعم للا قسنيامب تبدع مولا كلذ

 نوت ةيف يذلا مويلا ىلا راظنلا لأس امنا ليق و  ةغالبلا ةقيرط مالعلاب اكولس تارابعلا نيب فاوخ نكل و

 [ينتيوهامب ] فيلعتلا مايارخا ىلا رنا ركلاذ ىلا بحي ملف دحا ثعبلا موي تومي ال هنال تومي الثل

 هثاوغا ىفعمو مهل نذيزال يايا كئاوغاب مسُقإ ىذعملا و [ نمير ] مسقلا باوج و ةبردصم ام و مسقلل هاقلا

 نسح الإ دوجسلاب رمالا ام و ةيغ ىلا :كللذ ىضفاف مالسلا هيلع مدلل يوجسلاب ةرمإ ناب هيغل هبيبست ةايإ

 رهارحع ا

 الع ءزجلا
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 22012 سر هال ىمي م هم 4 مهربروأو ع هدص < س «مومق

 © نودراولا ن 1 كوب ك ركل ربو ركل 7 وياك هام ءامشلا رم اننا

| 
 651612 42 هر 6 جي سر 7-52 عم 5 دو دس همم س مرو

 © ميلع ميكح هنا مو كبَر ناو © نيرخاتسملا انملع دَقَلو مكنم نيمدقُسسمل م دقل و

 رباه ته 6 هدد دو 2 © سه هدم ةهمض#

 لاق ناو © مومسلا ران نم لبق نم هنهاَح ناجلأ و 8 نوم امتع نم لاَصْلَص نم ناسنألا اًنقْلَح نقل

 - شياعم ىلع فطع [ نيقزرب هل مس نم و ] هيبشنلا ىلع زمهلاب شئاعس نيرق دقو - نيب نيب هايلا

 نقيس 55 نيقزارب هل مكس نم مكل افلعجو َنْشياَعَم اًهيف مكل اًنَلَعَح و ليق هناك مكل لحم ىلع وا

 اف. نوئطخي و مهنوقزري مهنا نوبسحب نيذلا مّدْخْلا ر كيلامملا و لايعلا مهب كارا و 1 نيقزارب هل مكمل نمل و

 قيس نو ار هللا امم ةداثملا كاتب ام لك و باودلا و ماعتألا هيف لخديو مهايا و مكقزري قازرلا وه هللا

 رس 1 يف رررجهلا ريمضلا ىلع افطع ارورج# نوكي نا زوجتال و - نوقزاولا مهنا م هاظ ى

 ىلع نورداق نحن و آلا نابعلا هب عفتني ءيش نمام و ىنعملا و ليثمت نئاركلا ر كذ « رورجملا ريمضلا

 هرادتقال الثم نئازخأ) برضف هل ةحاصم عنا ملعن مولعم رادقمب آل ةظين امرالا هز ماعنالا و هذيوكت و ةداجنا

 رطام باحس ءاشنا نم ريخ# تءاج اذا مقال مبرلا نا امهدحا  نالوق هيف [ سقاول ] رودقم لك ىلع

 امه طبتشم و هع « لاق امك معقالملا ى ذعمب ريقاوللا نا يناثلاو - ميقع ضر ريشا تاتا يقلل ليقر افك
 ربو |وهره م

 [ ةومكيقساف ] سنجأا ليوات ىلع رئرلا امل هرآو  عيرق و - ةحيطم عج مواطملا ديري « جاوا ميطُت

 اندلع آلا 000 000 يف هسفنل هتبثا ام مهلع ىفن 01 كر امر ا مكل هانلعجت

 أ 5 : 1 . ا "ا :
 مثنا ام و اهفص علازنا و ءامدملا ىف هقلخ ىلع نورداقلا نع ىذعم ىلع ءاملل نونراخلا ندع لاق هناك هفئازخ

 مع ممرر مه ج 5 .٠

 - هلك قلخأا كاله دعب نوقاجا! يا [ نوتراولا نحن و ] « مهزجعل اراهظا و هتردق ميظع ىلع ةلالد نيرداقب هيلع

 ماهو هلآو ةدلع هللا 50 هلوق هذص و هتاف دعب ىقبي هنال ثيملا ثراو نم ةراعتسا ثر يفاجلل لِدقو

 ةويرهألا وار رغلولا قوهرخإت عمو انومو ةدالو مدقتسا نم [ ادم نقلوا « انم ثراولا ل

 مل نم« و لاجرلا بالصا نم جرخ نما وأ

 2 و

 - 2 6م ه<و ع 5 57 < همهموع - ..

 تايلطعتبلا 2 كمئاك دانا ةارمإ نا يدرو - تر و ةءامجعأ) فوعرم ف نيعوقكسملا ليق و- رخأت

 - - ا ل - 55

 رخآتسي ضعب و اهيلا رظني الكل مدقتسي موقلا ضعب ناكن ملسو هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ
2-6 2 

 ىدذنقم لع لعفي امم كك لعفي ملعلا جساو ةمكحلا رهاب ا 7 ا 5 1 مهددع فارطا دعابت و

 ريق نر هلطلطيا يذلا نرعياولا ايريطساب 7 نرد طنز طيء يش لعب ملغ ظافتلا اذقزؤ «كاولصتا) و ةمكعلا
 - - 9 . 570 ا

 وهف اعيجرت هيف كثسهوت نإ و لدلدص وهف |دم ةتوص ين تمهوتاذا اولاق زاخو هن نط اذاو ,خوبطم

 - و 018 رت سه ع

 ةنس نم روصملا نونسملا و -ريغتملا نوسالا ىنيطلا محلا و ىدنا اذا لص فيعضتوه ليقو  ةلصلص

  اهنلثما ين ةبرذملا رهاوجلا نم روصل " غرفت امك ناسنإ ةروص غرفأ يا غرفملا بوبصملا ليقو  ةجولا



 0 لا د ديبي -
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 9 ”نردزهلسي عب أون لا لوسر نم 0 » © نيلرالا عيش يف فلبق نم اذلسرا دقل و © نوظفحل - <06 ده - . ايم 8 هني ه2 ه لمرص 1 مةررمم6ه رّي © 68م6 ه-
 ه ددمم اس ادمن 2 - 5 هسا 0 را 62

 باب 0 نيش © يلوا 3 تاك كقاو 3 نودمؤي 0 . نيمرجمل بحولق يف ةكلمست كلذ

 ا ىف انلعَج 50 نوروجسم موق نرحل 8 ثركسا املأ 1 ار نوجرعي ميقا رت هامل :
 06 5 ما عم مودم <20 م سدد ه مم < < 5

 7 0 هعبيتاف عمسلا د نمل 8 يجر نيب للك 0 نيرظنلل 0

 هضص 61م مهس م 0 مي 6م عود م < مهم

 1 ف و قو هَ رقي لا زا كل نر طخ ن5 5 3 098 0 تام ساهرا ضم مري م« 2 رود د س م وو 6 2-6 .
 “أ

 5 - 41 - 1 ١
 هللا و ىلاعت هلوقك مّلس و هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل هَل يف ريمضلا ليق و - هاوس مالك لك ىلع قرطتي ا < -

 ىذعمو ةقيرط ر بهدم ىلعاوقعتا اذإ ةذرعلا ةعيشلا و ميعئاوط و مهترذ يف 8 ىنيلوالا عيش يال َكَصْعَي

 ىلع لخدي ال اس نال ةيضام لاح ةباكح [ مهينأي ام و ] * مهنيب امهف الوسر هانلعجو مهيد انا مهيف النسر

 ُّق طيخأا كثكلس لاقي « لاعلا نم بيرق ؤهوالا ضامع ىلع ال و لاعا ىذعم ينوه رآلا عراضم

 هرعأ و كللسلا كللذ لثم يا ركذلا ريمضلا و ةكلسن كىرقو - ةّئمظن واهيف هنلخدا اذا هدكلسا و ةربالا

 لوبقم ريغ هب ًازهتسم ردكم مهبولق ف ةققلي ؛ةنإ ىذعم ىلع [ نيضرجُملا برق كا ,كذل| قللاست

 مهب اهلزْنا لازنالا اذه لثم ينعت ماثللاب اهلزنأ كلذك كتلقنا اكيلا بغي ماف ةجاح ميئلب كلزنا ول

 ةلوقل نايبوه وا - هب نماوم عر اع بمصنلا [ هب نوفصؤي )ل | ةلوق لح# و ةيضقم ريغ ةدودر

 ووو ه- -

 لزنملا ركذلاب و مل اوبْذك نيح مهكاها يف هللا اهَنس يتللا مهتقيرط [ نيرا ةدساا] هلل كلادك

 تسبح وا تريح [ ترس ] و رسكلا و مضلاب 0-0-5 - مهبيذكت ىلع عم لهال ديعووع و مميلع
 - يرجلا نم رهذلا سبيحت امك تسبح يأ فيفخكلاب ترك ىرق و -ركسلا وا نيفشلا عقرما راثطنالا لم

 ىف مه ولغ نم غلب نيكرشملا ءالؤه نا ىفعملا و نازكسسلا راسخ عبارات للا عشا نم تركس يرق د

 اوأر ام نايعلا نم | اوأر و اهيلإ هيف نودعصي جارعم مهل ر دس و ءامسلا باوبا نم باب مهل يق ول نأ نكانعلا

 مهاذيرا ول يا ةكئلمللريمضلا ليقو- كللذب همم اًنرحس دق اولاقل و هل ةقيقح ) هلياختن ءىش وه اولاقل

 امل نيعضوتسم اونوكيل راهنلاب مهجورع لعجل لولظلا ركذ و كازاولاقل انايع ءامسلا ىف نودعصي ةكئلملا

 لحم ىف [ قْرَقْسا نم ]راصبألل اريكست آلا سيل كلذ ناب لوقلا نوثبي مهنا ىلع لديل امنا لاقرب

 كاوفسلا عا نوبجحتاو ودك زمنا قئادع با نعو# نيش لَك نم الدبرجلا لح“ يفوا - ءافثتسالا ىلع بصخلا

 رهاظ [ ليِبُم باش ] اهلك تاومسلا نم اوعنم دمتم دلو املف تاومس ثلث نم قدس وليم دق اغيل

 230 نزو لاو > قا معناة نازز هيد وتلا يتم رادقمب ردو ةمكحلا نازيمب 2 [ نوزومت ] « نيرصجمللا

 [ شياعم ] هاهريغو ديدعلاو ساحخا| و ةضفلا و بهذلا وحن نم ىنزوي ام ليقو - ةعفنملا و ةمعفلا باوبا يف
ِ 

 جارخاوا ةزمهلا باوصلا و أطخ اهيف هايلا ميرصت ناف اهرعذ و تئابخ/ا و لئامشلا فال*ب ة<ارص ءايب
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 تءذك نإ املأ امينا ص 2ك و 00 كلن ركذلا هيلع 1 يذلا اهياي اولاقو © نورخا نسي 0 و 8 رجح 8 ةروس

 انع ءزجلا

 9 ع

 (منأللا ف )

 ” هو ؟هعم 2 0 هموم

 ويح

 هلانإ و ركذلا نار 0 3 © نيرظْنم اذا 2 ام و قكلاب ا ةكململا لحن ام ه نيقدصلا نم

 ل1 همم

 عقأو ةلمح باتكإ اهلو - ىندكلابلا قالخا ن م ادندلا ف غرمتلا مهضعب نعو - ىندنمؤملا قالخإ م

 2 مع هرج 22 : : - ا
 تثطسوت امناو نور دذم اهل الإ ةيرك نع انملها 0 ىلاعت هلو يف امك امهذيب اولا طسوني ال نإ سايقلاو ةيرقل ةفص

 ؟ىوصم6# 4

 8 ٌُباَدَك 2 بول سي بوث هداع ديز ا لاعلا ىف لاقي امك فتوصوملاب ةعصلا قوصل ديكاكل

 .٠ ةه”«يمم هس ا - - - 5

 2 فذعب 55 اًمو] لاق و ىنعملاو ظفللا ىلع المح ارخآ اهركذ مث الوا ةصالا ثمنآ و اهباتك عضوم
 ود < همم س مريب م © خ7 5

 لاك امك ءازهكسالا هدو ىلع ار ءزدنخلا اذه 9 تنانير اع يقلا 0 اهياي د ارق * مولعم ننزل

 57-3 03 معو 2 ةهعم وعض جب

 هضم سم

 مهرشبف اهلم عضاوم ف هللا باتك ف ءاج دقو عماو بهدم 7 5 ل ريدا ف 5

 نيناجملا لوق لوقتل كنا ىذعملا و مجعلا ماك يف اريثك دجوي دق و ديشرلا م ملح تن فنا  ميلآ باْدعَ

 ريغ دوجول ءيشلا عاذتما ىنعم نييذعمل ام و آل عم ثبكر 0 ركذلا كيلع لزذ هلل نار لقعدتب نوح

 امول و ءايعلا امولءرعش» لجقم نبا لاق ضيفحتلل اهدحر ل عمالا بكرت ملف لَه اما و ضيضعتلا ىنعم و

 فكنردضعي و كقدصب نودوشي ةكئلملاب انيتأت اله ىذعملا و * يروع امثبع ذا امكيفام ضعبب « امكدبع نيدلا

 انبيذكت ىلع باقعلل ةكتلملاب اذيتأت اله وا - اريذت دعي نوعي كلام هيل لِ كول ىلاعت ةلوقك كراذنا ىلع

 ىلع ُلْرُْت و لزندت ىنعمب ُلْزْدَت كيرق ٠ اهلسرب ةبذكملا مالا ىتأت تناك امك اقدام تنك نا كا

 تلا ابن الا[ قحلاب الا ] ةعئلملا بسصن و نوذلاب [ ةكئلمْلا لرَحَف ] و - لزَن نم لوعفملل ءاذبلا

 نوق لصمم دئنيح معنا يبنلا قدصب مكل نودهشي و مهنردهاشت انايع مكيتأت نا يف ةمكح الو ةياصملاو

 يدولا قحلا ليقو - قع 1 َِ اي م و و ضرالاو ت تيوتا نع اهل انك 1 50 هلوق ةلذمو رارطضا ى

 نيرظخم اوذاك ام ةكئلملا انلزذ ول و ةريدقت ردقم طرشلا ءازجو مه ! باوج هذال ءازجو باوج [ اذإ ]و بادعلا وأ

 فلذل وركذلا هيلع لزق يذلا اهيلي مهلوق يف مهئازهتساو مهراكنال در [رْكذلا نحن انْ انا ]+ ا رع او

 هللا قامشح ىلا ليئربج هب ثعب يذلا وه هناو تانجااو عطقلا ىلع لزنملا وه هنا مهيلع 7 ج- نا لاق

 كمقو ىلك َّ هظفاح وهو نيطايشلا نم اظوفح#“ علب لزن ىذح دصر هفلخ نمو هيدي نيبو ماس و هلآ و هيلع

 نيينابرلا اهظغحتسإ امناو اهظفح لوتيول هناف ةمدقتملا بتكاا فالخب ليدبتو فيرحتو ناصقنو ةدايز لك نم

 هلو ناك نيحف تلق ناف  هظفح ريغ ىلا نارقلا لكي ملو فيرد | لاكف يغب مهيب اميف اوغلتخاف راجحالا ر

 كللذ لعج دن كملف [نوظفحل ل 31 ] هلوق هب لصتا فيكف ميئازهتسا و مهراكنالا |نر ركذلا اًنلزَن نحف انا 3 احر م 2مم م م 6
 < هر

 امك ناصقفلا و ةدايزلا هيلع قرطتل ةيا ريغ وا رشجلا لوق نم ىناك ول هنال ةيا دنع نم لزنم هنا ىلع اليلد
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 هرم سل ىرعر هد مرعب < ومص مصل اورع ع 6 م

 اوعئمدي و اولكاي مهرذ © نيملسم 59 ول اورفك ى ريا ب 3 © يم نارق و بنا ف ىلت ف

 م مرد 6 مهدد < 2 2 حا ها

 اهلحا رس نم قست امه © مولعم باد ل و ولا يَ 0 اكل 5 و © رمل ا لمالا مهملد و
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 1 نا ١ ريكذت 5 ل ليمملا 5| و بانكلا كان نم ثلا ةهداوضت امم لى | 3 هم كلت ]
 م 2 5 2 22 2

 ةبارغلا و لامعلل عماجلا باتعلا ليق هذاك ىيبم 5 0200 ىف لماكلا بانكلا تان: تكلت ىنعملاو
 تلخد ما ثلق ناف  فيفختلا عم ريقغلا و مضلاب امير - امير و - ديدشنلاب ًامكبر و - امدر عيرق * نايبلا ىف 5 0 22 1 نبا سعود هدب 0:

 ر 0 ي و 5 ى يففاملا ةلزذمج ىلاعت هللا رابخا ىف ببقرتملا نال تلق  ىضاملا ىلع آلا اهلوخد اوبآ دقو عراضملا ىلع
 3م

  ثوملا دنع كملق - مهثدادو نوكت ىتم تا نافيا ةااذكو 2 ليق نكن ةققعت ىن هب عوطقملا

 0 7 0 ٠ .٠ .٠

 |ده رو راكلا نم نوجرذ# نيملسملا اوأر اذا؛ليقبو ب نيملسملا لاخعا و ملاح اودياع ١نا ةميقلا مود

 مهلوك ف برعلا بيهذم ىلع كراو وه كتملق ليلقتلا ى ذعمص امف كملد ل5 اف 3 ةدادولا ى م باد اضيا

 هليلقت .ىنودصتي الو همدنت 8 نوكشي الو ثلعف ام نئلع ناسنلا مدن امير و كاعف ىلع مدنتس كلعل

 نوزرحشت ءالقعلا نال لعفلا اذه لعفت ال نإ كيلع قحل اليلق ناك وا ةيف اكوكشم مدخلا ناك ول اودارا مهنكأ و

 ىنعملا فكاذك و ريثكلا نم امك هذم ليلقلا نم و ىقيتملا نم نوزرح#ب امك نونظملا مغلل ضرعتلا نم

 ةعاس لك يف هنردوي مهو فيكف هيلا اوعراسي نا ئبرحابف ةدحاو ةرم ماسالا نردوي اوناكول ةيألا ىف

 فلح بفلوقك مهنع ربخ“ مهنال ةبيغلا ظفل ىلع اهب ءيج امنا و مهتدادر ةياكح [ نِهملْسَم اون رل] و

 فلز لاوها مهشهدت ليتر !ديدع افسح ناكل نيملسم انك ولو نلعفا للاب فلح لثق ولو نلعفتل هللاب

 [ مهرذ] « للف ىلذلف اونمت مهتركس_ نم. تاقوالا ضعب ف ةقافإ مهنم تناح ناف نيتوهبم نوقبيف موبلا

 مدلخو ةحيصنلا و ةركذتلاب هذع دصلا و هيلع مه امع يهخلا نع مهعدو مهئاوعرا نم كعمط ٌعّطقا يذعي

 ناو لاوحالا ةماقتسإ و رامعاا لوطا مهعقوت و مهلصا مهلغشيو مهتاوهش ذيفنت و مهايندب اوعنمني و اولكأي

 مهناو نالذخلا لها نم مهناب ناذيإلا ضرغلا و مهعينص رس 1 ومعي كرهت مخل ةلتلعلا ىلرتلبل

 ظعولا مهعفني ال نيح هب نورذني ام ةنياعم الا ظعاو الو مهل رجاز ال هنا و هيف رهام آلا مهنم ءيج ال

 يف غلابي ناو هبت لئاط الامب لغقشي الو مهناش و مييلخب ناب هلوسر رماف كلذ لبق مهظاعتا ىلا ليبسال و

 رادع ر نانا 3و ةقلاهضرو .ةيحل مازلا هيف و ةبقاعلا ىف امدن الإ مهديزي الامب ,هرمأي ىتح مهتيلخت

 سجل سانلا رثكا ىريجخ ةذهو لمالا لوط ةيلا يدؤي امو معذتلا و قدلتلا راثيا نا ئليد هدبنت هيف و هيف

:| 
 !ه رجعأ ةروس

١ 
 اا جا
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 يلا

 وعرق هو و ع )اهم آ 6-2 كه م. 6و

 طق طق نم مهليب ارس 58 نافطألا ىف دنرقتم دئَصوَي

 ها ا” دمع

 كردسك امس لق هللا ى كور ا مههوجو ىدشغتو ثار

 ع هَ 0 2 ا

 © بابلالا اولوأ ركذيلو دحاو هلأ م امذإ اوماعيل و راهب رد 1 سال غلب اذه © باسم عيرس هللا نإ

 سومو تمص سوس

 ضرألا لدبف موي كيرقو - - فئاحصلاك ءاضيب ةضف نم اضرا كاحضلا نو بهذ نم تاومسو ةمضف نم

 نالر اهلا دحاو ىلا هلل مولا كلملا نما ةلوقك وه تاق - [راهقلا دحاولا ] لاق تفيك فستق نآنف 11 ىوقلاب

 ينرمالا اك [ عئسم الو 5 ع 3 دحال ثاغكسم الف زاعي الو 0 لال مل 00 دحاول ناك اذا كلاملا

 و همم ةد#

 مهلجرا لو , ل| مهيديا تذرف وا - نيطايشلا عم وا ضعب عم مهضعب نرق 1 نجنرقم 1 « ةدشلا و ةبوعصلا ةباغ

 نوكيف هب قلتي ال نا امإو - كافصألا ىف نونرقي يا نينرمب قاعتي نا اما [ داَفصلا قاقزإ هلزقو رول

 دقأليخلا'ديزو++رعش « 0 نب ةمالسل دشناو لالغالا ليق و - ديقلا دكافصالاو - نيدقَصُم يرق قوقل

 فاقلا 2 نارطق و نارطكو نارطق تاغل ملت هيف [ نارطق 5/| ] « قاس مظعبو دعاسب ضعي ه ادافص تال

 بزجلا قرح ىبرجلا لبالا هب انهت خبطيف ليمبالا يسير هش لم كررعش هاوار ارا ظلال عم اهرسك و

 وهو هب جرستسي دقو راخلا لاعتشا هيف عرسي نا هناش نمو فوجلا هترارح غابت دقو نلجااو هتدحو هرتعب

 عمتجتل صمقلا يهو ليبارسلاك مهل هررالط دوعي ىتح راذلا لها دولج هب ىلطتف عير اةرانعي للا هدؤبنا)

 ترافخلا نا اع جورلا ىندنو شحدولا نوال مهدولج ِئ راخلا عارساو هدقرح و 1 عذل عيرالا ميلع

 هسذج نم دهاشن ام نيبو ةنيبف ةرخآلا ىف هب دعوا وا هللا دعو ام لك و نيرانلا نيب تواغتلاك نينارطقلا ىبب

 هنانينواةطلكسا لم قوعن عساولا ةمركيف ةمث تايمسملا و يماسالا الا هنم اندنع ام هناك و ةردق رداقي ال ام

 يهانتملا ينألاو باذملا رغصلا وا ساحفلا را نأ طق نيا قيرفر »لا مفاذما عرس اديس نقف كاودتلا

 ىلع راذلا ىف نوبي موي باذعلا وس هه ةهجوب كر ب نمفا لاعت ةلوقك [ را مهظوجو ىم شفتو ] رح

 دفا ىلع علْطَن لاق كللاذل و هذطاب يف باقلاك ميرشا و ىندبلا رهاظ ين عضوم رع هجولا ىأل مهرج

 هم يو هر ةقوع دك هم -

 ةمرج# [ سفن لك يزجتل ]نعفي م نيمرجملاب لعقيا َّى ١ ىشغنت ىاعمب مههوجو ىشعلو ورق و -

 ى.يعيطملا بيثي هنا ملع مهمارجال نيمرع يملا بقئاع اذا هنال ةءيطم و ةم هرج“ نم سفن لكروا 1 6 م

 هم < 6 5 >2

 هلوق ىلا نيسعت الو ةلوق نم ةفصوام اب يعي ةظعوملا و ريكذنلا ىف م ةيافك [ ساّدلل غلب رده 0

 م2 هو سس -

 اور دخيلو كتورقو - غالجلا اذهب [مقيالار ور كذِوَلو ارهصنيل يا فودع< ىلع فوطعم [|و ردح و 1 باسحأ ١ عرس

 مهنعد 6ةب اور ذأ امم اوفاخ اذا مهذلا ا لحاو ةلاوه ل اوملعيل و 9 عأ فقس ةملع |ذا هي ردن نم ءابلا مد

 ةلاو هيلع هللا ىَلَص هللا لور رع هلك ريغا١ ما ةيشخا١ نال ديحوتلا ىلا اولصوتي ىنح رظنلا ىلا ةفاخملا

 *« ددعل ملأ 7 لدعو ماخصالا دبع نم 10 ندعي تائسح رشع رجاآلا نم يطع ميهاربأ ةروس | 1 م ملس و
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 هرجعموم ه.ربمم مم سور وى ي”ء ر ةرر مو ءم ءءء 31 ٠ هدبمع <
 اع ميهاربا ةروس 1 ب يعشن ا 1 دع ساس نيذلا 000

 006 هر 20226 7
 6 ْط

 0 0 2 ماوه

 4 ُع 000 هلأ ىرت و و راق دحاولا هلل 07 0 5 ريغ 2 لدبت موي © 6 مق ردو

 7 - بح 2 وح --

 هوم

 ماظ لكل ةبورضملا لاثمالك ةبارغلا ىف يه و مهب لعف ام و اولعف ام تافص يا [ لاَتمالا م عل اني

 ل م 2 مهركم هللا دّدع و] مهدبج هيف ل ذلا ميظعلا ,هركم يا [ ْمهرَكَم 27

 هومر د
 يذلا مهباذع وهو »نب مهركمي يذلا مهر هللا ندعو ىذعم ىلع لوعفملا ى ١! افاضم نوكي وا - هلم

 ممومام

 ظع نأ و [ لاجل م لوزا ور 5 نا 1 نوبسلتعل الو نورعشي ال ثمردح نم هب مويتأب ,زوقوخسي

 ةلاز ل و مهر كم ناك ناو يأ ةتدشاو جمفافلا الدم هذم لابجلا لاوز برضف ةدشلا فن 50 مهركم

 ىذعملاو مكنامبا يضحي هللا 01 ىلاعت هلوقك اهل ةدكوص ماللا و ةيفان نإ كينعست) ةقللذل ذك لابخ

 ةيمارلا لاجج' ةلزنمب اهنال هعئارش و هللا ثباذالاا للذمألا لابكلادن ١ ىلع ؛مهركمب لاجعلا لوزت :نا. لاتع#او

 مهركم ِن كلا 0 ءادنيالا مالب لورد 1 مهركس 5 م 5 نودعسم ىئ دا ةءارق ةرصخت و ع و انادث

 معمصممأ

 م 0 نيلعلا ل اكسر رصفكل اذا هاوق ينعي [ أسر هدغ و فل ] « مهركم

 دعولا فلخت ل هنا ملعُيل دعولا مدَق تلق لولا ىلع يناثلا ةاتفملا مدق ماو ةدعو ءامر فلغم ليت

 فالخا هناش نم سيل و ادحا هدعو فلخ# مل اذا هنا 2 5 : ناعما تلغي هللا نإ هلوقك الما

 هذه و دعولا بصنو لسرلا رجب هلسر هكعو فلغ ىورق و - هتوفص و هترّيخ مه نيذلا ةلسر هفلخت فيك ديعاوملا

 لّدَبت موي ]- هثادعا نم ةئايلولا [ مالا وذ | ركامي ل بلاغ [زيزع ] مهئاكرش مهدارأ لْدف أرق نمك فعضلا ىف

 يتالا ضرالا هذه لدبت موي ىنعملاو ماقتنألا فرظلا ىلعوا - 1 موي نم كاذبلا ولع ةياضقناز ع وذل

 فكلرقك تاوذلا ىف نوكي دق و رييغتلا ٌليدبنلا و - تاومسلا كللذك و ةفورعملا ةذه ريغ ىرخا اضرا اهنوفرعت
 مد ء 6م اناا 0 سمح ل معرب هعاوهدير

 تادب فكاوقك فاصو الإ فر 5 كل بعا مهخادبو 3 اهو ع ادولج مهحلدب هنمو رهئاند مهاردلا تلدب

 ”ي "اع دهدو--

 هللا لدبي فىئلراك ىلاعت هلوق هذم و لكش ىلا لكش نم اهتلقنف امتاخ اهقيومناو اهتيذازاذا متاح قالا

 اهلابج ضرالا ىلع ريستف اهئاصرا لدبت ليقف تاومسلاو ضرالا ليدبت يف فاتخا و - تذسح مهئايس

 دشن رردغت امناو ضرالا كلات يه مانع نياك عر ثمل و جوع اهيف ىري الف قوؤست ْؤ اهراعب رجغت :

 اهيكازك زاثقاباءامجلا ٌلَدِبْفَو « ملعت تنك يذلا رادلاب رادلا الو * مهتدهع نيذلا ساذلاب سانلا امو « رعشإ»

 نبا !ىرعاو -ارقلا تاوَمَْو 5 اهلدب قلي ليتو - اباوبا اهنوكو اهقاقشنا و اهرمق فوسخ. و اهسمش فوسكو
 اضرا ل | ةهذع هللا ىضر 1 ع ةديطخ دحا اهيلع عطخت مل ءاضيبضرا ىلع سائلار 00-2 ثوعسم
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 اا* ميهاربا ةروس

 ا ءرجلا

 (4 ع

 / ا

 مرت سه هر رمل هم . 2 ثم -

 قيم نيعطعم 5 راَصْبألا « هيف : صخشت مول مهرَخوي ا امنا 8 نوماظلا 1 مَع اناع هللا ل 9 و

 -- 11 هر و " 0 ممم 1 همم يع .٠

 نرخ انبر اوملَظ يذلا لوقيف كادعلا موي و نكاشلا رذنأ و ١ 6 ءاوه مهتكفاو مهفر طا ميلا دئري آل مهسو 0

 5 لوز نم 7 م لبق نم مم ا ا لسا عينت و كئوعد 5 3 بيرق لج أ ىلا 0 م ه - 3 9

  ريمطقلا و ريقثلا ىلع بماحما مهيلع بيقرلا ةلماعم نكلو نولمعي امع لفاغلا ًةلماعم مهلماعي

 مولظملل ًةيلست ةذئِجع ىبا ىع و - هيف لاوس الف هتافصب هلهج' الفاغ هبسحي نا زوجي نمم هريغل اباطخ ناك

 اجلا و. نونلاب مهرَخَوَد يرق و - ةملع نم هلاق امنا لاق و بضغن اذه لاق نم هل ليقف ملاظلل ديديتر

 - يعادلا ىلا نيعرسم [ نيعطهم ] رت ام لوه نم اهنكاما يف رقت ال مهراصبا يا (راصبألا هيف صيخشت ]

 اهيعفار [ ميسور يعنقم ] فرطت )ل هيلا رظخلا ميد يئرملا ىلع كرصيب لبقت نا عاطهالا ليقو
 ا

 نم ةدودمم ةحونفم مهنودع نكلو ىنوفرطي ال يا مهنويعب اوفرطي لآ مهلا 0 يورط مهيبلا دتري 1

 مارجالا هلغشت مل يذلا ءالخلا [ ءاوهلا ] مهسفنا ىلا اورظنيف مهرظن مههلا عجري الرا  نافجالل كيرحت ريغ

 لاق ءاوه هبلق اضيا قمحالل لاقيو ةأرج ال و هبلذ ىف ةوق ) اَناَبَج ناك اذا ءاوه نالف بلق ليقف هب فصوق
 4 - 5 و و 2 2 و 1 5

 فوج“ كتناف <« ع« ناسح لاقو قمعلاو نيجلا ف لّدم ماعثلا نأل « ءاوه ةؤجوج ناملظلا نم * ع هريهز

 : 00 : 52 و و 1
 لوقع ال فوج ديبع وبا لاق و - هنم ةيواخ ريغلا مارعم :ءاوطلا مهتددنا سرج نيا ؟زغاو اذ ءاوق بخ

 ص ه - م2 هه م 3 ثق عا ه2 7 . و م س6 مع هزي وم هه
 كل اندر [بسيرف لجا جير موكا ىذعم و ةمدقلا مويوهو ردنا ناد لوعقم أ. باذدعلا مهيتاي موي 1 مهل

  فاسر عابتا و كتوعد ةباجا نم هيف انطرف ام كرادتن بميرق نامزلا نم دحو دما ىلا اذليصا و ايندلا

 لرشب الب ةكئالملا ءاقل و تار ىلا ةدشب نيبدعم مهتومم مو وأ - لجاعل ١ باذعلاب مهكاله مو موييلاب ديرا وأ

 ملوأ ] قدصاف بيرق لجأ ىلإ ُيِنَبرْخلا اول هلوقك بيرق لجا ىلا مهبر مهرخؤي نا ذئموي نولُكسي مهنا و

 ةداع نم مهيلع ىلوتسا امل و ارشا و ارطْب كلذ: اولوقيب نا: ناهحنور هيف او لوقلا' ةدارا دع[ يمس اونوكت

 اننا 5 باوج [مكل اَه] و اديعب اولا و اديدش اوُهَب ثيح لاعلا ناسلب ةولوقي ناو  ةفسلار لبجلا

 مكنا متمسقا ىنعملا و [ لاوز مع اذل ام ليقل نيمسقملا ظفل يكح ولو مست ةلوقل باطغا| ظفلب ءاج

 هلرقك كمعبلاب مهرفك يذعي ئرخا راد ىلا نولقتنت ال ليق و  ءانفلا و توملاب نولازت ال اهندلا ىف نوقاب
 عر همم وهو هد عمد مهر سم<
 و منكس و ] ىلاعت هلوق هذص واهجف ى ورادلا نكس لاقي - تومي ى نم هللا ثعبي ال مهناميأ 1 هللاب اومسق] و
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 رادلا ىف رق كلوقك يفب ةيدعت لصالاو ثدالا وه يذلا نوكسلا نم ىذكمسلا ن ىلل [ مِهَسْفْن اوملظ نب ريا نكاسم

 اهزوبت ليق امك رادلا نكس ليقف هيف كن ضاق انوش ىلا لهنا اذلاةفاازوا اهي ماقاو اهيف 5 و

 نم ةردس نيرثاس سوفتلا ىبيط اوثامطا ر اهيف اررق ىلا نوكسلا ور اوذكس نوكي نا زوجتو - اهنطوا و

 3 5 ل 0 . »

 هرم ع هم م
 ىنوذلاب مكل نيبن و ئرقو - مهذم اذمقننا و 0 فيك 20 رابخالاب ا 5 نبت و 1 اوعدتري و



0 

 مه
 . 02 م هرب مهموم ع 5< ّق م صداع

 ّ ٌباسعأا موقي موي نينمؤملل و يدلاولو يرفع 57 © ءاعد لوبقتو اًنير'“ ىنيرذ نمو ةرلصلا م 0

 م دحلا - بج 2 تل

 لك عمسي ىلاعت هللإ لا نأف 2 هكباجا .. نم 4 همركا رم هلل ر كشف َنيِحلَصلا نم نر 0 تف بر لاقف دلولا

 نمل هللا عمس هنمو هلبق و هب كتغا اذإ نالف 0 ككاملا عمم كلوق نم وه ترتر 5 هك مل وا ةباجا راع

 ٌةفاضا ةذاضالا هذه ام تلق ناف - نارقلاب ىنغتي بنل هنذأك ءيشا هللا نذا ام تييدعلا#ىبرامنك
 ">” م 8 5 - .٠

 ةيخبا ةلمج ىف اليعف ةيوبيسركذ دق و ءاعدلا عيمسل هلصاو اهلوعفم ىلا ةفصلا ةفاضا تلق - ءاعدلا ىلا عيمسلا

 ابا: ميرا اروما رذح و هلبا راحفم و داخل ٌبِاَوَص و !ديز برص اذه كاوقك لعفلا لمع ةلماعلا ةغلاجملا

 عامس دارملا و يزاجملا دانسالا ىلع اعيمس هللا ءاعو لعجب و ةلعاف ىلا ليعف ةفاضا نم نوكي نا زوجت و
 2 - 6 ةهم6و 9. "م .

 للا مالعاب ملع هنال ضعب امناو ينلعجا يف بوصنملا ىلع افطع ىقيرذ ضعبو [ ىنيرذ نم و] هللا

 مكلزتما و يتدابع يا 0 لبقتو ] ىيملظلا ىدهع لذي هلوق كلذ و راك هتيرذ يف نوكي هنا

 - هابأ ىنعي دارفألا ىاع ىدلاول 0 كدعس ًارقو- 0 و با ةءارق فى - ةللا نود نم وعدل م و

 00 ها هج 2 9 ا ١ 5 نت لمص < 7 5 3 0

 داولا و راولا مهب يدلول ئرق و - ققحسا و ليعمسا يذعي يداول رامهذع هللا يضر يلع ىب نمعلا أرق و
 همستسج «© تدع -- هع 2 00 9

 تلق ناف - ىئيرذل و فحاصملا ضعب ىفو  دسا ىف دسماك دلو عمج ليق و - مدعلا و مدعلاك دلولا ىذعمب

 - فيقوقلاب آلا ةزاوج عاذتما ملعي اللقعلا تازوجم نموه تلق - نيرفاك اذاكو ةيوبال رفغتسي نا هل زاج فيك

 طرش ول هنال فل نرفغتسال هدأ مه 'ممهربا لوت آلا هلوق هابأي ر ماسلا طرشب ليق و - ًءاوحو مدا هيدلاوب دارا ليق و

 هيف ىستؤي ام ةلمج نم ميلا رافغتسالا ىنثنسي فيكن هيف لاقم ال احن“ ارافغتسا ناكل مالعالا
 ا 5 روووررم موج

 مهلوق هيلع ليلدلا و لجرلا ىلع مثاقلا مايق نم راعتسم وهو تبني يل [ باسحلا موفي موي ] ميهرباب

  لجر ىلع تماق اهناك اهوض تبث و تتقرشا اذا سمشلا تلجرت مهلوق ةوحن و اهئاس ىلع برعلا تما

 باوثسإ دق نهاج# نع و - ةيرقلا 0 لثم ىنوكي وا  ايزاج# !نائسا هلها مايق باسحعلا ئلا دخسي نا زوجي و

 يف لعجو اماما ةلعج و هلها قزر و انمأ دلجلا لعجو ةتوعو دعب امص ةدلو نم دحا دبعي ملف لأس اميف هل هللا

 ضرا نم ففئاطلا تناك لاق هنا سابع نبا نع و هيلع بات و هكسانم هاراو ةولصلا ميقي نم هقيرذ
 ممتن < ا ريب ميوص 6 هب 2 1 -

 كا ا مرخلل اقزر اهعضو ثيح اهعضوف هللا اهعفر ةيألا تذكسا ىنا اذبر ميهربا لاق املف نيطصلف

534 : 5 - ُُ - 

 هب سانلا ملعا وهو مله و ةلأو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبصح# فيكف ةلفغلا و وهسلا نع هللا ىلاعقي
 .٠ - 4 ١ 2ك هم 2 0

 ةيفف ملسو هلا و هيلع هللا ىّلص هللا لوهرل اباطخ ناك نا تلق - [ًالئاَق هللا نيسحت الو ] ليق ىتح الفاغ

 - نيكرشملا نم نذوكت ل و ةلوقك ةناغ هللا تضحي 9 هنا. نم هيلع ناك ام ىلع تيبثقلا امج! دقبا ؟ تاجر
 مآ هرعيسا و

 ىهخلاب كارملا نا يناثلا و - ةلوسر و مللاب ؛اوَُمأ اونا دل ير ا امكّرَخآ اهلا مثلا عم عد و

 هايلق نئلع وش ةنإو ءيش هنم هيلع ى وذ ال نوملاظلا لعفي امب ملاع هناب ىناذيالا الفاغ ةنابسح ص

 م س6 يدوم ت

 ةذيضحل الاوأ د داري نا زوجت و - ديعولا ديرت ميل نومعُت امب هللا و هلوقك ديدهتلا و ديعولا ليبس ىلع ةريثك و

 اع ميهاربا ةروس

 ٍس ءزجلا

 ا ع
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 (ث) دزرجلا
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 مو مر طوى

 عيدا لو يضرلا يف يش نم ملل للعأ انيدا انج زاانو ل عت امو يفت ام م كمت ىذا 5
 د مو”

 ينلعجا بر 6 اعلا عيل 5 نأ ” قعشا 9 َليعمسا ربكلا ىلع ىلإ و يذلا علل دمعلا

 نى ثوم هر دي م ل

 ةمعنلا [ نوركشي مهلعل ] دالبلا نم مهيلا بسلجت ناب اهنم ءيش هيف ام ًايداو مهاذكس عم [ تملا نم

 لجرزع هللا نا مرج ال ءام الو رج الو مجن هيف سيل بايياوا يف 8 تارمثلا عاونا اوقزري نا يف
 هيف رامثلا فاذصا دوجو يف هلضف مث ةذدل نم اقزر ؛يش لك تارمث هيلا ى "د امرح هلعجف هتوعو باجا

 يتلا ةبوجتعالا ىررت برغلا و قرشلا نالب نم دلب 0 ارامث اهرثكا و دالبلا بصصخا ىلعو فير لكى لع

 ةيفيصلا و ةيعيبرلا نم نامزالا ةفلتخملا هكاوفلا و ريكاوجلا عامتجا يهو عرز يذ ريغ داوب هللا اهكيري

 اذنل مادا و ةمعنركشل انقفو و ةمرح ىذكسب هللا نعت ك0 هتايا نم كلذ سيل و دحاو موي يف ةيفبرخلا و

 رركملا ءادخلا « ميلسلا بملقلا كلذ ةمالس نم افرط اَنَقزر 0 عيلع ميهربا ةرعد تحت لوخدلاب ٌىرشتلا

 توافت ل املع ىلعلا ملعت امكرسلا ملعت [ نلت امو يفت امم 15 قىلا] هللا ىلا. ءاجللا و عرضنلا. ليل

 ار ادم اننيسل رمل اهو اقلاوحاب ملعا كذا ىنعملا و كنع بجتد# ال بويغلا نم ابيغ نأل هيف

 في ةيدوبعلل ًاراهظا وعدن امنا و بملطلا و داعدلا ىلا ةجاح الف اهلو اذسفناب اذم انل صنا و اذب محرا

 كمحر ىلا الو و كيدايا ليثل الاجعتما و ىدنع ام ىلا اراقتفا ر كتزعل ًللذت و كلدمظعل اًعّدخت

 مهضعب يع و - ةكلملا نسح يلع ديسلا رفوت عم هفورعم ةباصا يف ةبغر هديس يدب نيب دبعلا قلمتي امك و
 9 3 لو 7 5 2

 نع ةلفغلل امهوت او اراصقتسا ركذيال كللثم لاقف هركذي نإ داراف ممجنلا هيلع أطباف ميرك ىلا هتجاح عفر هنا

 اننيب عقو امل دجولا نم يفحُت ام ليق و - اهيف ملكتي ) "نأ ةتجاح هعدت ) ةجاعلا اذ نكلر نيلئاسلا جئاوح

 ئرج ام ديري نعت امو قارتفالا ةبأك نم يفْشن ام ليق ر - ءاعدلا و داكبلا نم عك امو ةقرفلا نم

 معن لاق اذهب كرما هلل ات لاق ملكا هللا ىلا لاق انلكت نص ىلا عادولا دنع ل تلاق ىيحر جاه ىهبو هنيب

 2 اقيدصت لج وزع هللا مالك نم [ د يش نم هللا ىلع ا ام و] فاك ىلا انّلكرت ىشخن ل "ذا تلاق

 0 بيغلا ملاعوه يذلا هللا ىلع ىفختامو يذعي ميه هربا مالك نموا - 0 َفدَكَو ر هلوقكمالسلا هيلع
: 

 08 ىنعمب ربكلا ى راع هلوق يآ ىلع ]* ام ءي هن هيلع ىفخ# امو ليق هناك قارغتسالل نمد و ناكم لك يف

 يل ٌبهو ااذعم لاعلا عضوم ينوهو» ٌفنكلا ليرز ىدحب رم ملغا *يرهك نتف درت امي عيلغ ونا ورع

 نبا وهو قحبسا هل كلور ةذس نيعست و عست نبا وهر هل دلو ليعمسا نا يور -رجكلا لاحيف ورببك انا و

 ريدج ىب ديعش نعو - نيعستل قحساو نيتس و عبرال لهعمسا هل دلو هذا يور دق و -ةذس ةرشع ْئتنذ و ةئام

 كثيح نم مظعا اهيف دلولا ةدهب ةذملا نال ربكلا لاح ركذ امناو  ةنس ةرشع عبسو ةئام دعب آلا ميهربال داوي مل

 سفن يف اهالحا و معذلا لجا نم سأيلا بقع ىلع ةجاعلاب رفظلا و ةدالولا نم سأيلا عوقر لاح اهنا
 - 5 مسد ربو ب” هس 0 000 -

 هلأس و هدر اعد نق ناك [ ءاعدلا عيمسل يبر نإ ] ميهربال ةيإ تناك ةيلاعلا نسلا كلت يف ةداللا نالو رئاظلا
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 3 هداف ىنعبت 0 ساذلا 8 اريثك نللضا نأ ٍِ 8 مافصالا نجعل نأ 2 و ينيدجا و انمأ

 دم9© سرة ده هد ا. هس مه صدم م رو ةودربم من ما وة. سم

 | ىنيب ندع عرر يذم داوب ينيرذ نم ثذكسا ي يل 5 © ميكر رروفغ فئاف يناصَع نمو

 1 ه2 هي م - 0 هم 6 ست ا © مص

 © نرركشي ”مملجل جاك ترمّتلا نم مهقزرا و مهيلا يوعت ساكلا م دك ل واصلا اوميقيل 59

 تللحح - ب -- تح 00 تح ا

 رم 97 56 ] تثيبلاب راذ لاقي الو تيبلاب فاط لاقي نا بسحتساف راردلا هنومسي ورجءلا كاذب
 32 نا م -

 نوجبسب اولض سانلا نا ! تالضم نلعج امنا ر كلذ نم ينبو يذمصعت نا كب نوعان [ ساذلا نم

 ينلم ىلع [ ينعبت قد شا رز رانش لوذقتلا يا مهترغ و اهندلا مهتذقف لوقت امك مهنللضا ىيناكف

 هلوق كلذك و يل هتسبالم و يب هماصتخا طرغل يضعب وه يا ! 0 ] يلثم املسم افيذح ناك د
 مهام 2

 وز مهفاصوا و مللاعفا ىنم سيل سشغلا نا لنئلع نينمؤملا ع 0س يل يا انم سيلف نم

 ه 2 5 م 0111-3

 ليقع يا ٌجءاظلا ثرىوتسإ و هدو هلأدب اذا ينايصع نم هذم فلس ام ةلر فعن [ ميحر روفغ فك ىناصع

 ةمع ه

 0 داوب ] هنم نإ قو ليي 1 هو يدالرا ضعن [ يناير ن نم ]٠كلر شلا نود امدق يناصع نمو ةاذعم

 س6 يل مالا ل

 1 جوع يذ ريغ ابدرع انارف هلوقك طق عرز نم ءيش هيف نوكي ال [ عرز يذر 3 ةكم يداو وهر
 نواهشلا و هل ضرعتلا ل هللا 3 ال مرسملا ثيبلل ليق و ريغ ال ةماقتسالا الا هيف ام جاجوعا هيف لجوي ال

 نا هقح يذلا مرعملا ءيشلاكرابج لك هباهي ازيزع اًعَدمم لزي مل هنالوا  هناكمل امرح ةلوح ام لعج و هب

 ًاقيتع ىمس امك هنم عذم يل نافوطلا ىلع مرح هنالوا  اهكابتتا لحم ال ةمرحلا ميظع مرت“ هنالوا - بسنتجي
 ءالخلا يداولا اذه مهتذكسا ام يا ثكساب ةقلعتم مالا [ ٌةراصلا اوميقيل | هيلع لوتسي ماف هذم قنعا هنلا 1 0 0 جاع امس آ 000

 م كتداجع و فكركذب ةورمعل و مرحملا كتيب دذع ؟هلصلا اوميقيل الا قزتر م و قدترم نك نم عقلبلا ف 21 مم م 2 سلا م ا م 5

 نيبرقتم ميركلا كراوج# نيدعستسم عاقبلا ىلع اهتفرش يدلل ةعقيلا“ نيكربتم كنا دبعتم و .كدجاسم,هب
 كفل تل ىدللا ةمحرلا نيازنتسم هلوح دوجسلاو عوكرلاو هب فاوطلا و كتيب دذع فوكعلاب فيلا

 لاقول دهاج“ نع يور !م هيلع لديو ضيعبتلل نمو سانلا ةدئفا نم ٌةدتفا [ سانا نم دف 1 كمر

 بلقلا فاوقك ءادقبلا نوكي نا زوجت و  دذهلا و كرقلا و مورلاو سراف هيلع متمحزل سانا دفا
 ةدئفا ريكنتل ليثمتلا اذه ىف هيلا فاضملا ركن امنا و سان ةدئنأ ليق هناكف ىبلق ديرت ميقس ىنم
 نم ىنوكي نأ امهدحا - ناهجو هيفو ةدناع نزوب دفا كيرق و - ةدئفالا ضعب لواذتيل ةركن يالا ىف اهنال

 را ةءامج يآ تلج“ اذا ةلحرلا تدفا نم ةلعاف مس نوكينأ يناثلاو 5 روف 5 15 فكلوقك بلقلا

 ناك نار فيفختلل ةزمهلا حرطت نا- ناهجو هيفو ٌةَدفأ ىرق ر - مهوحن نولجعب ر مهيلا نولحتري تاعامج
 - مهول ريطت و مهلا نس ' ميلا ا يوت 1 دنآ نم نوكي ناو - نيب نيب اهجارخاب ففخ© نإ هجولا

 هيلا نىووه نم 00 | ى اع مهلا ى ف 0 لدجلا يرش اهمراخ“ يوهي * 3 ٠ هلوق نم اع
 ا - 4 ه مس
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 سم <

 وه ١

 عافتنإ ال يا لالخ ال و هيف عيب ال موي ين هلدب اوذخأيل هيلع اودع صلخلا» نوتساوملا+لا هلع الن ىلعالا

 هجول قافنالاب هدف عفت امنا و تامراكملا و تاضواعملا نم مهلاوص| هيد نوقفني امب الو ةلاخمب الو ةعيابمب هيف

 ناب [ ترمّدلا نم ] و هربخ [ َقّلَخ يذلا ] ر أدتبم [ هللا ] « عفرلاب للخ لو هيف عيب ) نيرو هللا

 - لوعفملا نم الاح [ًاقزر ]و - جرخلا لوعفم تمثل نم نوكي نا زوجب و - تارمث وه اقزر هب جرخا يا قزرلل

 امهريس ين نابي ا نويت 1 371 ةلوقب [ ةرماب ] 0 ىذعم ف هنا جرخا نمردصملا ىلع ابصن وا

20 
 راجل ليلا مكرم و] تاينلاو نادبالاو ضرألا م م ام امهحالصا و تاماظلا اقهئردو امهتراناو

 ومو و6 هم

 عيمج ضعب مكاتأ يأ ضيعجتلل نم م [ ةومتلاس ام نك م * مهنا و ] مكتابس و مكشاعمل ةفلخ نابقاعتي

 يا لالا ىلع بسصنلا هلع و يغن 0 1 0 نم كرقر - مكحلاصم يف ًارظذ هومنلأس ام
 6 اه 5 6. هر لك 2 1 7 / 4 ١

 هيلإ ,جتحا ام كلذ لك نم مكدتا و ىلع ةلوصوم ام نوكي نا زوج: و - هيلئاس ريغ فىاذ عيمج نم مكاتا

0 
 ةملعي الو هيلع ردقي الف ليصفتلا اما و لامجالا ىلع اهردعي ىا اودارا !ذا اذه اهرخآ غولبو اهدع اوقيطت الو

 اهررصحت ال [ اهوصد) ال ] لاعلا ناساب ةومتبلط وا ةومتلأس مكتاكف هب آلا مكشياعم و مكلاوحا ملْصَت

 عزجمو وكشي ةدشلا ىف مولَظ ليقو - اهل نارفكلا ديدش راَقَك اهركش لافغاب ةمعنلا ملظي [ٌراقك موطن ] هللالا اي 5 3 2 2 هةموو جد 5 502 5 هع 4
 م مو

 دلل اذه ها هنم نا ذكري م نارفكلاو ملظلاب رابخالا لوانتيف سنجلل ناسنالا و  عنمي و عمجبب ةمعنلا ىف راك

 ل 1 4 5 .٠

 مآ اذا [نمأ] مههاربا هلياخ ةوعد غلف باجاو ملاظ و غاب لك هللا افك وب اذما هللا ةقار مارحت 'دلنلا ئنجي
 را . هما بر قولو 5 2 00 نعمت 526 5 هاو حسو

 لرالا ىف لأس دق تلذ  اذمأ كلبلا اًذه لعجا هلوق نيبو اذما ادلب اذه لعجا ةلوق نهب قرف يا تلق ناف

 فوخلا ىم اهيلع ناك ةفص نم هجرخ# نا يناثلا ىنو نوفاخت الو اهلها 0 يذلا كالجلا ةلمج نم هلعجي نا

 ةبَدج تاغل ثلث هيفو ينجاجاو كرر : [ينبنجار] |انمأ هلعجاف فوخ# دلبوه لاق هذاك نمالا نم اهدغ ىلا

 ىلغملاو ينبنجأ و ةرش ينبنج لجن لهاو ديدشتلاب هرش ينبنج نولوقيز اجا لهاف هيذجاو هيج ورشلا
 برعلا "تدبع فيك ةنييع نبا لئس و - هبام ىم هينب كارا [ينبر ] اهتذاجغ باذتجا ىلع اذمدآو انني

 2و6 6 2 هكاروماو 2ث تا

 كناك امنا مانصألا ديعن نا يذب و يذبنجا و هلوقب مذحاو امنص ليحمسا للو ىنم دحا دبع ام لاقف مافصالا

 نورودي اوناكف تيدلا ةلزذمب رهن ارجح انبصنام ثيحأ رجح ثيباا اولاق موق لك ةراجح ٌباصْنأ



 د000يح4ةتسلم

 دس و وو عمم ياسا” تيما نع بير

 رينج نحو روس سوم

) 
 هرم < ء هرور مديد ب ه ه4 7ع 0

 اولعج و © رارغْلا َسْنِبَو و * اهنولصي مدهج 5 راولا راك ميمو اولحاو ارقك ملل تعن دب 7 نلاوت 9

 هءوم١د هو

 ةرلصلا اومِيقَي اوما نيذلا يدايعل لك هر | ىلا مكريصم ناق اوع لق يبس ن نع اولضح 3 همر ]ما لونا ل ناجل امل أ 1 م ل خل نانا هلل
2 

 ام يل [ءاَشِي ام هللا لمعي و ] لزا و لضا ةرخآلا ىف مهو ءىش لوا مهمادقا لزتو ندفلا فقاوم يف

 مهمزع و مهتابث دذع مهتمصعو مهديياتو نينمؤملا تيبثت نم ةمكحلل ةعبات هللا ةيشم ىنال ةمكعلا هبجوت
 ل 51 د6 0 5

 ةمعن كش يل [هللا تمعن اولدب ] مهللز دذع مهناش نيب و مهيب ةيلخفل وإ مهنالذخ و نيملاظلا لالضا نمو

 ةيدبت ةولدب و رفكلا ىلا ركشلا اورّيغ مهئاكف ارفك هناكم اوعضو مهيلع بسجو يذلا اهركش نال [ ارفك] هللا

 مهناوه و ,رخأ هجوو - هعضوم بيذكتلا مُكعضو فسيح مكةزر ركش يأ نوبذكت مكن مك ولج و و اةوحت و

 مهل الصاح رغكلاب نيفوصوم ةمعذلا يرام اوقبف اهوبلس اهورفك امل مهنا ىلع ارفك ةمعنلا سفن اولدب

 هلا و هيلع هللا ىلص نمّدُسب ريمركا و ةقيب ماوُم مهلعج و همرح هللا مهنكسا ةّمم لها مهو ةمعنلا لدبرغكلا

 رهفاليال ةعشلا و ءاخرلا يف ةمعذلاب هللا مهباصا وا  ميظعلا ركشلا نم مهمزل ام لدب هللا ةمعن اررفكن ملسو

 اولقُم و اورسأ نيح فكلذك و ةمعنلا لدب رفكلا مل لصحف نيذس عبس طحقلاب مهيرضف ءتمعن اررفكف نيتلحولا

 ل يوسف مه هذع هللا يضر رمع نعو - مهقافعا يناقوطرفكلا يقب و ةمعنلا مهنع تبهذ دق ردب موب

 ليق و - ىيح ىنح اوعدمُم ةيما اونب اما وردب موي مرشينك ةريغملا اوذب امان ةهمأ اوذب ر ةريغملا اونب شرق
 كااهلا راد [راومْلا ر راددإ لرفكلا ايو ىلع مهعبات ندم [ مهموم اولحا م ةباحصا و مهلا نب ب ةلجج برعلا ةرصنتم مه

 نكيمل لالضالا و لالضلا تلق ناف  اهمضو ايلا قب [ اوصل يرق * ناهب فطعراَوْلا راك ىلع مكي تلق

 ناك امك دادنالا ناختإ ةجِأن لالضالا ر لالضلا ناك امل تلق - مالا ىنعم امن ىاددألا ناختا يف مهضرغ

 هييشنلا قيرط ىلع اضرغ نكي مل نا و مالا هتلخد ء ىجعلا ةجينن ىنمركدل كذئج فكاوق يف ماركالا

 نوروماص ةنوديري ال و ةريغ نوفرعي آل مهناو رضاعلاب عتمتلا ىف مهسامغنلا مهلا ناذيا [ اوعَنمَت ] بسيرقتلا و

 متمد نا ىذعملا و ةوهشلا رمأوهو هذرد ارما مهسفنال نوكلمي الو هوفلاخ# نا مهعسي ل عاطم رم مهرصا دق هب

 ةيلختلاو نالذغلا كاري نازوجبو - [ راّذلا ىلا مكريصم ناف ] ةوهشلا 0 لاثتمالا نم هيلع متنا ام ىلع
 هدم هرو

 لك ] ةريدقتو هيلع لدي لو بارج نال فوذح“ لوقملا «ر راَتلا بحط 0 + كذا يَ ترقب عمت لق هوعن و
 هع مم وره 50

 اوميقيل ىذعمب اوةنكيأوا رمجقب نوكي نأ اوزوج و[ اوةفذي و ةولصلا امي اوقفنأو ةولصلا اوميِق و ري يذلا يدابعل

 ةواصلا اوميقي ليقولو هذه ضوع لكوه يذلا رمالا نال ماللا فدح زاج امثاو اولاق لوقملا وه اذه نوكي و اوقعذيلو

 قوز ىلا لاقل ولم تكلق-د [ ٌةينالَع و ارش ] بصقتنا مالع تلق نان زجل ماللا فذحب ءادتبإ اوقفني

 دهب قافنا يار دصفلا يلهو ا" ةيفالع وررط, نودقو اما ةتفرظلا قلعاوا + قيفلعس ور نيرتعم علودعمبا ةدنالع زل
 00-0 1 2 : 4 ع

 كملق ناف  ةلاخملا للغلا و - بجاولاب نالعالا و تاقدضلا نم هب عوطتملا ءافخإ ىنذعملا و ةينالع قافنا و
 م <, 0 2 ١ 2” 2 هان كس -
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 هللا تبي © 0 3 اهل 1 ضر 0 قوف ص 20 كاع 5 يبقا مهلعل
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 اشي اه هللا لعب يملا هللا لضِيو 7 ؟ ةرخآلا ىف و اًهندلا ويحل ََق تباثلا لوقلاب اوس جودا

 ينرربخأ ةرجش نمؤملا لثم طر هللا نإ موي تاذ لاق ملس و هلا و هيلع هللا يقلل لوسر نا رمع

 ىّص هللا لوسر تبيف ةلخذلا اهنا يبلق كيف عقرب اًيبص ثمنكو يداوبلا رج يف ساذلا عقوف يهام

 اي ردع يل لاقف تييحتسإ و 7 ناعم ينعنمف وزاو وفل رغصا اذا و اهلوقا نأ لس و هلأ و هيلع هللا

 آلا ملغ و هلا و هيلع هللا نكس هللا لوسر لاق مث معذلا امص وم نولا بحا تناكل اهئلقن تنك ول 19

 دري ملو دوعصلاو ولعلا ةهج يف هاذعم ءامّسلا ىف هلوق و  ةنجلا ىف ةرجش سابع نبا نع و  ةلخفلا اهنا

 اهرمث يطعت 1 نيح َّك 50 يت ] هخومشو هعافترا ديرت ءامسلا ىف ليوط لبجلا ىف كلوقك ةلظملا

 دايز لاذمالا برغ يف نال [ نوركَدتي مهلعل ] هنيوكت و اهقلاخريسينب [ هير نذأب ] اهرامثال هللا هنقَو تقو لك

 نك 37 اهتفص يا ةثيبخ ةرجش لثمك [ ةّديبَح ةريشك ظ] يناعملل ريوصت و ريكذت و ماهفا

 ٌةرجشلا اماو  ةحيجق ةملك لك ليق و - كرشلا ةملك ٌةثيبخلا ٌةملكلا و.- - ةَييَط ملك ىلع افطع بصخلاب ملك

 [ضرألا قو قوق نم ْتَيُدِجا ] ةلوقو « كلذ وكن و ثوشكلاو لظنعلا ةرجشكا اهرمث بيطري )ل ةرجش لوف ةثيبخلا

 نم ايكاَس ] اهلك ةثجلا ذخا ثاثتجالا ةقيقحو تايمزتسا تنئّدِجا ىنعم 5 تباث يل هلوق ةلباقم ىف

 ضحاد وهف ةج<+* دضعي مل يذلا لوقلا اهب بش اتابث تبث كلوقك ارارق ءىئشلارق لاقي راوقتسا يا [ راو

 ليق هنا ةدانق نع و - يأ ٌطابلا مهلوق نم ةنالطبل بيرق نع لدمضي امنا ىتبي ال يذلا و ثباث ريغ

 نا الإ ادعصم ءامسلا .ىف ال وءاوقتمص ضرالا ىف اهل ملعا اص لاقف ةثيبخ ةملك يف لوقت ام ءاملعلا ضعبل

 بلق يف ناهربلا و ةجعأاي تثبثي يذلا [ تباذثلا لوقلا ] « ةميقلا اهب هن ىتح اهبحاص قنع مزلَت

 اولزي ما مهليد ِى اوندق اذا مهنا ايندلا ىف هب مهكيبتت و ةهسفن هيلا ثنأمطا و هدقتعاف هيف قت ةبحاص

 امك و ديدعلا طاشماب مهموحل تطشم و ريشاذملاب اورشُن نيذلا و دودخالا باحصا مِهدْنَك نيذلا تبث امك

 مهدقتعم نع دايشألا فقاوت دنع اولئس اذا مهنا ةرخالا ىف مهثيبثت و امه ريغ و نوسمشو سبجرح تبث

 نوب ةارجلا نحو ءارثقلا قاول< فت تامثلا ةاذعس ليق و. نر شحلا لاوهاا مهريصت مل واوقهجي ملءو,اومثلايرل هب

 هحرر داعي مث لاقف نمؤملا حور ضبق ركذ مّلس و هلا ر هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هفع هللا يضر بنز
 الا ينر لوقيف كيب . نم و فذيد ام و كبر نمل ناوقب و ةربق ينو ناسلْجوف ,نالم هيتأيف هدسج يف

 7-3 1 لا هللا تنيثي هلوق كلدف يدجبع قدص 7 ءامسلا نم داذم يدانيف د خئدبن و مالشألا كو

 مهرابك ديلقت ىلع اورصققا امنا و مهيد يف ةجححب اوكسمتي مل ىيذلا [ نْماظلا هلل 05 5]تباكلا 0
 -ت 5 5 0 اي 2 ا 0 8 0 95 7 ,/ . 8

 نوذبدي ل مهنا ايندلا ىف مهلالضا و ةما ىلع: انءابإ اندجو انا اولاقف, مهاب .نوكرشملا دلف امك مهخوبش و
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 اهَنْحَت نم نوح تدخل كك اصلا اول و اوما نيدْلا لخدا و © | م ا مهل نيملظلا نأ
- 

 5 2 ل وه سا «”ىوه مرعبة ب ١ وعرومو

 ةرشك ةيرط مل ل هللا برص فقيَكرت ملأ © ْط اهيف مهنيعت 2 مهب 0 اهي نيدلخ رهنالا

 ه همريرعمه موس وة هرب عوممس

 لبق نم ياي مككارششاب موهلا ثرفك ينعب ينومثكرشأب ةقلعتم [ لك ىم ] د ةيردصم [ينومتكرغأ اي] ينام
 1 مرج م مهرربوم مر ه

 هنم ةؤرجت هايا مهكارشاب ؟رفك ,ىذعم و 200 نورفكي ةمدقلا مل و و ىلاعت هلوقك ايندلا 1 يلا مويلا اذه

 عامر مةهرر8م سشتأم هرم

 تركب قلعتي لْبَت نم ليقو - مكب رك "هللا كود نمع قرديدت امه و مم اور نإ ىلاعت هلوقك هل ةراكذتسا و

 لزقتأ لج وزع هللا ودار ةيتومتكر د1 [ىذلاكا مدل 0 يا ةلوصوم ام و
 ناحبس مهؤق يف ام هذه اموعنو اكيرش هل ينلعج يا ىالف هينكرشا تاق ةزمهلاب تلقن اذاف ادي !ز تاكرغ

 اهريغ و ناثرالا ةدابع نم مهل هنّيري ناك اميف هل ,هتعاط هللاب ناطيشلا مهكارشا ىذعم و اذل نكرخس ام

 سيلبا لوق' ةلمج نم نوكي نا لدتد#و - لج وزع هللا لوق [ نييملظلا نأ هلو سيلبا لوقرخا اذهو

 دادعتسالا و مهتبقاعل رظنلا ىف نيعماسلل اًفطل نوكيل تمقولا كلاذ ىف هاوقيس امالع وزع هللا ىكح امناو

 لوقي ام هيف ناطيشلا لوقي يذلا ماقملا كلذ مهسفنا ف ارروصتي نا و ةيلإ لوصولا نم مهل دبال امل

 ىلاعت هلوقك تافتلالا ةقيرط ىلع ءايلاب ينومولب الم رت 0 مهيِجُْي و هنم مهصآخب ام اولمعي و 2
 هر < س همم

 لعف ىلع اود نيل لخداو ديبع نب ورهمعو نسعلا أ ارو « مهب نرج جو فىاقلا ف مك اذا ى

 قلعتم [ معبر نذاب ] سيلبا لوق ىنمال هللا لوق نم هنا ىلع ليلد اذه و انا 0 و ىذعمب ملكعدملا

 1ك ىرخلا ةءارقلا ىف قلعتي مدف كبلع لاف كي ةرصا ارااهللا نوانا ندا ةكيلملا مهكلخدا يا لخدأب

 يا ةدعب امد مهر مذاب هلو5 قلعتي نإ ةءارقلا هذه ين ةجولا كافل مكئلم و دغ 5 هير نذاب انا مهلخفأو

 وا[ 2 مو هرعد#

 َّ م عرق امك ءارلا ةنكام 2 "1 ترق « مهلر نذاب مهنويح ةكئلملا | ينعي مر نذاب [ ملمس ابد مهابحل ]

 ةديط ةملك لعج يا رمضمب بصن [ٌةبيط ةملُك ]و هعضرو الثم دمتعا [ دَنَس هللا َبرَص ] فعض هيف و قدي
 ك0 ع7 - تي ا ل كك ]ا

 - سرف ىلع هلمح و ةاح ةاسك اديز ريمالا فرش كلوقك الثم هللا برض هلوقل ريسغت وه و [ ةبيط ةرجشك ]
 سام د 9 هام

 ةَبيَط ةرجشك لاق مد الثم اهلعج ىنعمب الثم ةبيط ةملك برغ ي | برضب:ةملكإو الكم يمصخني نازوجت و

 هتورعب براذ ضرألا كت ينعي [ تباث 0 ةددط ةرجشك يه ىذعمب فنردعم أدتبم ربخ اهنا ىلع

 7 سنا أرقو - سذجلا ظفلب ءافنكالا ىلع اهعورفو كدري نازوجتو - [ امسل اف اهعأرو اه العاو [اهعرف و] اهيف

 2 ت2 سدد

 نإ نعم لوقا ةعامجعأا ةءارق تن تلف ىنيتءارقلا ن دب قرف يل تقر ناف - ا تبان ةبيط ةرجشك بكلام

 فكاوق سم ىذعم ئوقا وهف مئاق ةوبا لجرب تررمم كاف اذاو 5 رج هلا قلاع فصلا فيتا سنا ةءارق ف

 ةملك لك ليقو - فيحرتلا ةملك ٌةجيطلا ٌةملكلا و  لجر ال بالاوه امنا هنع ربخملا نال هوبا مئاق لجرب تره

 ندا نعي 3 - و ةبوذلا و رافغتسالاو ةديمحكلاو ةحيجسدلاك ةزسح ام) و هللا الا هلا ل نآ ةذاهش سابع

 نبا نعو - كلذ ريغو نامرلا و بيذعلا و نيتلا ةرجش و ةلخألاكرامثلا ةبيط ةرمثم ةرجش لكف ةرجشلا

 اا/ا/

 اذع ميهاربا ةروس

 امس ءزجأ

 8 ع



 | ميهاربا ةرودس

 5 ءرجعلا

 (05ر,)

 0 وم هرووربوم2 ىةمس 2 ه سم هربو سم < ل مرو صو 2 يس مهرب نيم سس ب سدلاور ب هساور# دلع

 ئا مايجتساَو مكتوعد نا الا نطأش م مكيلع يل اك اسر مكاللخإي مهتدعو و قا دعو مكدعو
© 

03 

 عموم ه 0 - 04-5 و همم نا هع 2 - هدوم * 6و ها هو عوج سر

 2 نم نومدكرشأ اهب ! ترك 1 ِ 500 ذا امو مكخرصمب اذا أض مكس اومول 9 يد

 ةلالضلا باقع يف مهعامتجال مهايا و مهسفنا نوديري افربص ما اًنِعزِجأ اًنيلع ءاوس اولاقف هيف مه امم اعزيج

 ربصلا ىف ةدئان ال امك عزجلا ىف ةدئاف ال و جييبوخلا و عزجلا |اذه ام نولوقي اهين نيعمتج“ اوناك ى ىذللا

 نم طانقالا هوعبتا مكانيجلا و منع افيذغال ةاجنلا قيرام هلل اناده ول اوااق املوا  مطا كاذ نم رضا

 مالك نم نوكي نا زوجي و - انرجص ما انعزج برهص و ىجذم يا [ صرع نم ان ام | اولاقف ةاجنلا

 ٌصيعملاو هنا مأ ينا ماعيل فيز هلوقك نيل اوس اعيمج اولاق ليق هناك اعيمج نيربكتسماا و ءافعضلا

 « دحاو ىنعمب ضاحو هذع صاح لاقيو فيصملاو ثيدبملاك اناكم و بميشملا و بيغملاك | اردصص ىنوكي

 ًةنجاا امههدحا لوخد و ىنيقيرفلا رداصت و بامعلا وهو هنم غرفو رمالا عطق امل [رمألا ىضق امل ]
- ١ 

 < هر همم

  1لالخ [ متدعوو ] مكدعو امي مكل لفوف 0 ءازجلا و 211105 559 7 هللا و

 | مها“ ه ساو ربوصم س هرعومو م

 يمصاعملا ررفكلا ىلع مكرسُفاَف رهق و طلست نم [ تن طاش قب معيلع لل اك مكنفلخاف ] ىللذ

 سذح نم ءاعولا سدل و يدبيزتاو عئىنموموب ةلالضلا ىلا مكايا يثاعد 0 ا مك 9 ل 1 اهيلا مكيجلا و

 هرو مول ه ربدرر س ه ةرعموور

 يب متررتغا ثيح [ مكسفنا اومول و ىنومولت الف ] برضلا الا مهتيحت ام 5 هنكلو ناطلسلا

 ةراقشلا راتخ ىذلا وه ناسنألا نإ ىلع ليلد اذه و مكاعد نا مكي اوعيطت ملو مكتوعد ذا ينومتعطا و

 معزت 04 رمالا ناك ناكل 1 ديزنلا الإ ناطيشلا ى مالو ىريكمنلا الإ هللا نم سيلو ةسفئخأ ا و ةداعسلا وا

 ناطيشلا لوت تا ناف - هيلع مكربجا و رفكلا مكيلع ىضق هللا ناف مكسفتا لو ينوموات الف لاقل ةربجملا

 دا ال هنا ىلع ةراكنا ريظا و ةناطب هللا نيل الطاب هنم لوقلا اذه ناك ول تكلف هب قلعنلا 2 لطاب

 2 م ءوقدع 2 - م 6 2

 كطذاقع ا ىلاغت هللا لوق لثموه و نطل 0 1 0 5 يتدعلا داني 0

 هرمور س يس 001 هع 0 سا وع

 يا ىخرضمب مكنا اهو در نإ ام نيوعْلا نم فب نم الإ نطلس ميل كل نس

 ارديشتسا و ةفيعض : ذ يهو ءايلا رسكب ي يخر شمل يب ةو  ةثاغالا'حارصالا و هئيغيالو هللا باذع م اًضعب انُضعب

 ةذكاس ةداضالا ءاي ردق هناك و - يضرملاب تذا ام هل تلاق » ىنات اي ىا لهاهل لاق «رعش ه لوهجم تيبب اهل

 ةحوتفم الا نوكت ال ةفاضألا ءاي نال عر هنكل و نينكاسلا ءاقتلا ىلدا هيلع امل رسكلاب اهكرجف ةنكاس ءاي ادعو

 را ىرجتم لوألا دايلا ترج تلق ىناف - ءاي اهلجق و اهلاب امن ىاصع وحن ىف فلا اًهَلبَق ثيح

 -!ىناصألا ىلع رسعفلاب تثير كاس م فرح دعب ةلكاس تسعقو ءاي اهناكف ماغدالا كعد ميلا

 تاسايقلا هيلا لاضتت رتاوتملا ربخلا ةلزذمب وه يذلا ضيفنسملا لامعتسالا نك ر.نمح سايق اذه تاق



 ام
 اًقهول اولاق * ءيش نم ه هللا باذع نواتج 2 لهم اعبت مل انك انا ريس يذل موقعا لاَ د اذ "د وس يد مور هو هالوس همم د <

 6-0 مم
 مى كك ريبمرم 8 مل ل ةرجبص ,؟ ب هرواو ل سمص عع ل

 هل نأ رمد يق فن :3 مل نطيشلا لق 89 صيخ# نم ان م 34 ص م ما اًعزجا اندلع ءاوس-.“ مكذيدهل هللا

 نايب ةيالا هفذهر فراص هنود ضرتعي ماو عاد هيلا كاعد اذا كلعبصا كىيرجتك ا فتوت ريغ نم نوكت
: : ١ 8 320 : 

 هنمكحر ةرهاجلا هتردت ىلع ؛ ةلاولا هل ةدهاّئ لا هدايا ح وضول هللاب رعكلا 2 مهاطخ م دظع و لالفلا و مهداعبال

 4 هرو <

 موي نززرجب و ملل ورب وا]* ازجلا راد يف هب داود ىجري و هباقع فاخر دجعي ن ناب قيقعأ وه هنا و ةغلابلا

 كلا قل < ”١
 - ةذجلا بع -] ىدانو ةوحلو دجو و ناك دق هناك هددصل الع وزع 4 بقل اح نال يداملا ظفلب 8د يجامناو ةمدقلا

 نوردتسي اوناك مهنا هلزربي ىنح ءىش هلع راوي ال ىلاعت "هللا هلل مهزورب ىاعمو هلرئاظنو ٍراَذلا سا هدو

 35 ل -

 5 دذع هلل اوفشكنا ةمدقلا مود ناك !ذاف هللا ىلع فاخ ىلذ نا نونظيو سشحاوقلا باكترأ دنع ىنوجعلا . ىنم»

 تلق ناف - همكح و هللا باسعأ اوزرجف مهروبق نم اوجرخرا - ةيناخ:هياع ىفخت ال هللا نا اوملع و مهسغنإ

 راولا ىلا اهليميف» ةزمهلا لبق فلالا مخفي نم ظفل. ىلع ايستك تاكد :ةزمهلا لبق را ام بنك مل

 نييذلا مهؤاربك و مهثداس اورهكتسا: يذلا و - ماوعلا و عابتألا ءافعضلا و ليءارسا ي ذب ذب اًوملع ةردظن و

 مهلوقك ٌعْبَت ىلع عبات عمج ىيعبات [ اعَبَت ] مهعاجتا و ءاهبنالا ىلا عامتسالا ىرع مهوذصو هيو أو ,مهوعجانسإ|

 ني ىرخب قرف يا كتلق ناف - اعدت م«عبجت لاقي عاجتالا عبنلا و عبت 0 وأ -بدعغو بشئاعو مدخلو .٠ مداخ

-” 

 ىنوذعم مكنا له ليدق هناك ضييعيتلل ةيناثلا و نييبتلل ى والا 0 5 نم ين هنيب وهلا باّذع م 31

 لدا نوذغم مننا له ىذعمب اعض نضددجنلل انرعاىا نوحي وادللا 0 وه يذلا ءيشذلا ضع

 كنماق [ مكذي ده هللا ايده ول ] هلوق ىذعم امف تاقنان اف - ةللا باذع 0 ضعب ي ! هللا باذع ضعيوه ءى

 0 0 ميوص ممم

 نم اذع نوذغم م دنا لهف ميلر و مهثاوغنسا و مهعابدتسا ى اع اباكع و مهل ايدرت نك اوفعمفلا 05 لق "

 مهلا مهخم ناك امع نيردكعم مهوباجأف ءاذخغالا ىلع نوردقي )ل مهنا اوملع دو مهيذال تيكينلا باي

 هللا لع 000 6 بنذلا نيكرو م اما مراسي مل و مهردهل ناميالا ىلا مهاده ول هللإ انا

 نولوعت يش 0 د هم انني لا اقل انذبإ الو , انكرش م هللا ءابش و اولاقو مهذع ةلأإ ع 066
 ا الل

 2 هوو علم <
 اًعيمح هللا مهتعبي موي 507 ء ةياكح ةلوق هيلع لدي و اهندلا ىف هنولوقي اوناك امك ةرخآلا ىف كلذ

 6.7 7 1 ” هدر مس < 1 تورو هاد ير ل ءدورو 67

 فطللا لها نم اذكول ىذعملا نوكي نا زوجي و - ءيش ىلع مهنا نوجسحي و م 21 وفرع اهكيعل نوفل

 مكاذيدهل باذعلا ىم ةاجخلا قيرط هللا اناده ول هاذعم ليق ر  ىناميالا ىلا مكاذيدهل انيدتهإ و اذبر انب فطلخ

 ا 00 ما عرج اديك او ةكله 1 قيرط م ب نعل 0 ةاجخأ| قيرط م 4 اكل رمكذع اذينغأل ي ١

 6< ع هديميدص 5 مم

 نواوقي مهنا يبرو - مكيلع ءاوس اوربصت الو اورجصا ةوحل و ةيوسنلل مأ و ةزمهلاو مبصلاو عزجلا انيلع نايوكسم

 ا نواوقي مث كلذك نوربصيف رجصن اولاعت نولوقيف مهعفني الف ماع ةثامسمخ نوعي عز جن اولاعت

 مم <

 3 مهل مهباطع ىن ١ ثدح نم هب ةلاصتإ ل  هلجق امد انيلع داو هلوق لاعا فرك 1 ناف - انيلع

 | ميهاربا ةروس

 زم ارحل

 مو



000 

 هم ه 5 م 5 0 5 0 22 1 2 تاكا مس دم هةر 6 5 07

 مر 58 يملا 2: نع ا 3 11 مهلامعأ مهيب اوك نيذلا لدم 6 ظيلغ اب دع هكر ندعقو تعا (اع مدهاربا ةرونم

 ىش

 ب ذب هال ء دا 6 سمت هل 2

 توملا نا للا 1 ملا 60 ثيعبلا للخلا . كذ * ع ىلع اودسك م نورد ,دقي ا فدرماع || ءرجلا

 69ه مد تا مادعو هرص هم سم هم

 ًاهددج هلل ١ ارزوب و © يزعب هللا ىلع كفاذ 06 5 دب دج ياحب تايو مكبهذي اشي نا قلاب ضر ا ع

 د ل2 و ع5 - <:

 ةئاسألا نوكت فيكف ةغيسي نا 3 الر ينعي دعي ةغلابمملا داك لخد | 0 هني ناك 000 ةعرج فلكقن [ةقد

 توملا بانها ن 0 أ ناك نكي 0 م توم ةيئايو و ] اهاري فيكف اهني نم برقي مل لا 1 كي مل ةلوقك

 لك نم ليق وكارالا نم هديصي امل اعيظعت 0 عيمج ىم هب تعطاحارو هيلع تثبلأت دق اهلك هفاحصإ و

 01 اا تلا ا 8 5 7 8 5 3

 [ ظيلغ باذع ]هيدي نيب سم و [ هثارو نمو ]ةرعش لك لصا نم ليقو - هةلجر ماهبا نم ىدح ةدسج ىم ناكم
8 - 02 2" 

 يللا طعقلا يفس يف رطملا متفلا و اررطمتسا يا |ييتعتسإ نق ةكم لها نوكي . نا لمثعت و .ىامجالا
 1 : وو 5 8 2 3 ١

 ءاجر بدخ هذا و كلذ هذاحبس ركذف اوقسي ملف مل و هلا و هيلع هللا ىلص هللا لومر ةوعدب مهيلع تبلسرأ
 5207 سار أ

 |ذه ىلع اوجاعنسإ وراخلا لها ديدص وهو رخا ءام هايقس لدب ماهج يف ىقسي هناو ديذع رابج لك

 .٠ 8 5 2و 2 00 . .٠

 ةيوبيس دنع ربخلا فوذع« أدنبم [وه ] * مهمماو لعرلا ثتييدح نع عطقذم فناكسم مالك ريسفنلا
 هو رو دوم د دا

 مهلامعإ ملوث وا ةبارغ 2 اهيف ينللا ةوصال راعكسم هللا 7 م 0 رك ذأ 0 مكيلع صقي امتفو هريدقت

 ليقف مهلخم فيك لوقي لكاس لاوسريدقت نئلع ةفئاكسم لمح نصرك
 ئذعملا نوكي نازوجتو - نارك مهلامعأ

 ةقم فكالوقك دامرك مهلامعأ اورغك نيذلا ةعع يا أدتبملل ربخ ةلمجلا هله واد مهيزب اورغك ىيذلا لامعا لدم

 مهلامعا لثم ريدقت ىلع اورق نذل 0 نم الدب مهيلامعأ نوع ناز لودجم هلام و نوصم ةضرع ديز

 جايرلا وا 0 هيف املوه و مويلل فصعلا لعج فماع مو 3 حالا كرق و -وبغلا ناصرَك و

 مراكملا ةرّقكلا لامعا و ةفاضالاب فمآع موي يف رق و - اهحبرل روكسلا امنا و ٌةركاس ٌةليل و ٌرطام موي كاوقك

 نيفوهلملا ةثاغا و فايضالل. لبالا رفع و ئراسألا ءادف و. باقرلا قتعو ماحرالا ةلص نم مهل تناك يتلا

 نم ساساريغ ىلع اهئانبل اروثنم ءابه اهباهذو اهطربح يف اههبشت مهعئانص نم كلذ ريغو ةراجالا و

 2 ًامم]ةميقلا موي[ نورد آل ] فماعلا ميبرلا ةتريط» كارت يجمل اهنرك و نهيب لاميالا او ىلل |: ةقرعم

 فذ ] ءيش ىلع يرلا ىف رثطملا ناصرلا مر دقي ل امك باوث نم ارثا هل نوري ال ي | [ ميش ىَلع] مهلامعا

 ميحصأ| ضرغلا و ةمكعأب قحلاب] « باوثلا نع وا قحلا قيرط نع مهلالض دعي ىلا ةراشا [ كيعَبلا للملا وه

 نا ئلعر داقوه يا [ٌعتي عينا ] ضرألاو تومسلا قلاخ كرق و - ةوهش ال د اذبع اهقلخ# ملو ميظعلار مالا و

 نوجوملا مادعا ىلع ةرادتقاب هذم اًمالعا مهلعش فالخ ىلع را مهلكش ىلع رخآ اقلخ ميناكم قلخي و سافلا مدُعُي

 هيلع نيه وها لِ 2ع [زيزعب هلل ىلع كبذ رول دق لحبو» يشلا ىلع ردقي مودعملا داجنا و
 و

 فراضلا ىفثتاو 1 ىلا يعادلا هأ ضلخ |!ناف روذقم نرد رودقمب ل صاصختخا لل تادلإ رداف هذأل ر يسب
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 0 هةاكستل و يق َنيِملَظلا نعم 3 , مهيلا 2 * انتم ىف نورعتل 5 انفر نم متجرختا م هلسرل مودم عمم مود ةدوع مد دو هم هاف هز هنود ار وا

1 0 

 5 7 م 6 ديذع ٍراَبِج لك ةقاطلات و تعسر و 62 ليعو فاخ و يَماَقَم ا نمل كلذ * مهدعب نم

 ل هةء2 وو م د 20 اودع مولع 0

 2 م امو ناكم لك ع م وَما تدع عيسي دكي الو ةعرجل# 5 د ديِدَص يات كر

 ىذعمب كوعلا نكل و هللا ذاعم كمل  اهيف اودوعي ىتح مهتلم ئلع اوناك مهناك تلق ناف - كلذ ىلع نيغلاخ

 قاعد ةأرا ع ادع -ةاع نكلو راص نولمعتسي مهعمست ناكتال ةيشاف ةرثك برعلا ماك يفارق وهو ةروريصلا

 نحاولا دو باطغلا . ىف اوبَلَعَف هب نمأ نمو لوسر لك هب اوبطاخ زا - لام نافل داع اه - ىذملكيال
 يد هرع

 أرق و - هنم ٌبرض هنال لوقلا ىرج# ءاحنالا ءارجا وا لوقلا رامضا يضخقت ةياكح [ نيملظلا نئلبخل ]

 8 ديز 5 كاوق وكن و ةييغلا ظفل هظفل نا 05 را ءاهلاب دج 1 0 وبا
 ه« هد ر ان هاا 0-ء م60 0

 سم م مرو ع0 هر مسد هدم ءءء

 دقلو ا قو ا 56 7 ةدلع هللا ىلص هييقاب ءو - مهرايدو مهضرا مكتروا 2 و - اهيراعص و

 كلذ تامف ه4 ينيذوي و اهذم انا يللا ةيرقلا ميظع هملظي لاخ يا ناك ةجيرق ةدم ىف اذه كور

 نوجرخيو اهرزد ىف نواخدي و اهيف نوددرتي يلاخ ءانبا ىلا اموي ترظنف هتعيَ هللا يذكلم و ميظعلا

 [ كلذ ]هلل اركش اندجسو هب مهتثدحو ملسو هلأو ةياع هلل ىلص هللا نلوسرا ةلوقز :تركافنا رشا نورمأي و

 ْنَمل'].قح رمالا كلذ يل مهزايد. نيتمؤملاا ناكسا و نيماظلا كلالها نم هللا هب ىضق انم ىلا ةراشا

 ىلع وا - ةميقلا موي هدابع هيف ففقي يذلا هللا فقوم هنا باسعلا فئوم وهو يفقوم [ ئماثم فاخ
 بقاع و هلوقك نيقنملل قح كلذ نا ىنعملا و ةلامعال يظفح ر هيلع يمايق فاخ لق و - ماقملا ماحقا يم مو

 «-ه َيارم

 ةولأسو هألا اومكجكسا وا من مكءاَج 0 وجفت 1 مهثادعا ىلع هللا را اودخفتسا و ]* نيقنملل

 م قاب امو نحو انندد 0 5 لك اعد ةلوقك ةموتلا ي تل و ا م 2 55

 2و 08 و

 ع باخ و ] اواف 7 زاوقط و اورصف ةانعم ا لك باو هيلا مه لاقو

 رابج لك باخو لطاجا: ىلع لسرلاو ققعلا ىلع مهناب مهذم اًنظ لسرلا ىلعراقكلا مةفتسا و لوقو - مهموق مه و

 ٠ هيف تيسم| يذلا بركلا ىسع هرعش « لاق هيدي نيب نم [ هارون .رم ] ةحاتفتساب افي ملو مهنم ديذع
 . ءارصو |(ؤ 57 . 5 5 3

  اهريعش .لعوهو هيدي نيب اهناكف محهجل لصرف هنال ايندلا ىنوهو 0 و ]دف و ع كب بيرق جر مف ةءارو نوكي

-“ 1 

 هريدقت فت"ردع» نئلع تلق ىقسيو فطع مالع ثكثلذ 0 فقويو ثكمعدي نيح تل 3 ةهلاح كفو

 نهم 1 5 ا 9 0 8 ّ 8-3 1 2 8 ع

 هدد و ةلوق عم ركدلاب صصخ“ اهبادع نشا هناك [ديدَص دام نم نقلب عنب اهيذ ىفلُي منهج ةئارو

.6 
 سم هد ه عدمو

 فام يوم ال. ات نم نادت هلق هجر ام تمل نأ اف تدم ونه امم و ناكم لك ى مز تول

 راذلا لها دولج نم لوسي ام وه و كيدَص هلوقب هذيب مث اماهبا همهباف هام نم ىف و لاق ءامل نايب - 1 5 .٠ 5-3 ١ 1 .٠
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 نا

 منع ميهاربا ةروس

 زجل

3 

0 

 مع



 | مدهاربا ةروس

 ام ودع /

 ( عج )

 رم مكر ففي هررورو < 5 سم مءرودو م 2-2 ست هيا" سس

 ارفغبل مكوعدي * ٍض را تومسلا ر طاق ىلش هلل هللا ىفأ مهلسر ثلاق © بيرم مل اًقنوعدت اممم فش

 2 6 ه2 تمد هدهويرع < 512 هاه مع ل ا 2 هوو ءع و

 نو ابا دبعي ناك امع انودصت نا نودبرت انلكم رشد الإ | مد 3 را ىمدسم * لجأ 7 وداد مكيونذ

 6. و ه2 وءرو» هلل يي لمة عد وسو ه م ه#. 6 ا ود اه 2 ماع هوعمر

 طل هدابع نم ءامشل نك م ىلع ندي هللا, نكلو ملثم شب أ ن ند نأ ل 7 تلاق © نيب نطاسب انوتاف
 لاسم ير

 ىلع لكنا اَنَلاَسَو قنوت لئيم هللا 0 هللا | يذبل نطلسب مكينات نان ناكااسو
 معمم س6 2 32 هرتوهما مس < تهتم نس ه سم تاكو تت" (١ منّضا ع

 07 هدا 1 و © نواونملا كوديك هللا نلعز و طا ومكيذ | ير ىلع نربصخل و انلبم اندده دقو

 هيلع اهتداهش و ةلداا روهظل كشلا لمتع# ال هناو هيف كلوكشملا ىفوه امنا ككشلا يف سيل مالكلا نال فرظلا
 - ينرصخيلهةوعد هلوقك ةرفغملا لجل مكوعديوا - مكلر فخيل ناميالا ىلا .مكوعدي يا [ م . هقول 0

 ىذعم ام تلق ناف -روسم يدب بلف بلف « اروسم ي يذباذ اما توعد هرعش * لاقو يعم لكأيل هتوعد و

 : 5000 هلوقك نيرفُغلا باطخ يف الا اذكه ءاج ةّنملع اص تملق - مولد نم هلوق يف ضيعبنلا

 قلع "ع 07 نينمؤملا باطخ ين لاقو ميودَذ نم مكل فخ هب , اوفمأو هللا يعاد اوديجأ او 0

 مرو ممر ع ا

 ةقرفتلل كلذ ناك و ءارقتسالاه دلع كفةيامم اذ ريغ و مكبوذذ مك , ارفغي لاقاىنا' لا ميلا باع نضرب راجت
- 

 ام فالخب هللا ندبو مهذيب مم مهلرفغي هذا ديرا لوقو  ناعيملا فى نيقيرفلا ندب ئوسي 220

 -. - ع2 2 | مريع” دب صرع ء 8

 5 كيك 1 هموم 7 ا ايدل 5
 مكنيبو اننيب لضفال [اهيكضرجب ا ] ملنا ام [ [ مثنا نأ ] تقولا كلذ لبق كالهلاب م الاو ملخما ن | ةومكغلبو

 مهر مهنم لضفا سذج م ملي 4 رشجلا ىلا هللا لسراولو انذود ةوجنلاب م 0 مكل لضف الو

 دصو مرع بوو 0 6

 ديا نيبملا نطلسلاب اودارا امناو يدي و تنيبلاب مهلسر مهتداج -- 1 و قذحب يع ا بم ِ طاب ]ةكئلملا

 ةيرشبلا فى مهلك مهنا نونعي مهلكمر شب مهنا و مهلوقل ميلست [ [ معاد رب ال - نا]* احاجلو ا اهوحرتقا دق

2 
 نمي هللا نكلو ] مهلوق ىلع اورصتقاو مهفصاعضاوت مهلضف اوركذي مل مهذكل و مهلثم اوناك امف كمللاذ ءارو ام امان اهدحو

 صئاصخ اهب مهصاصتخال لها م هو آلا ةماركلا 2 ملع دذ هنأل 8 ةوجخل اب[ةواجع نم انش نم ىلع 00 ١ ١ ١ /

 فاو الو انبلا سيل اهومتحرتقا ي ذللا ةيالاب ١ ىناوتالا نا اودار ١ 0 ذاب ا 1 مهسنح ءانبا لنئلع اهب اوردأنسا دد مهدف

 ةفاك نينمؤملل مهنم رما [ نوئموملا لكوني هللا :ى 12 رز هللا ةيشمب ولعت رمإ الا وها وناذتغاطقما

 نئلع ربصلا 2 ةللأ ىلع لكوكت 5 انقح نمو اولاف مهناك هب اهورمأ و انوا |!دصق مهسفنا هي اودصقو لكوتلاب

 - 1 «سدمد د” اةءصم» ةم صصص سل

 ياو هانعم و[ هللا ىلع َلكوَنَن 1 اَنَلاَم و ] هلوق ىلا كرت الا مكنم اذيلع يرج# ام و مكتاداعم و مكتدناعم

 دحاو لك ةيادهل قيفوتلا وهو هيلع الكوت بمجويام اذب لعف دق وإ اندده دقو ] هيلع لكوتنال نا ىف اذلرذع

 تن ويثسال ل والا كس لكوتلابر مال رو فيك 7 نا .- ىنيدلا 0 ةكومس ةياع 0[ ىدذلا هلدبس اذم

 - - 2م مرزدم ءرعو م6

 ىلا مهدصق و مهلكوت نم اوثدحتسا ام ىلع نولكوتملا تبثيلف هانعم [ نولكودملا لدول ] هلوق و لكوتلا
 1 هرم 2

 مكدرع اما ر مكجارخا انما ةلاحم 9 نيرمالا' دخلا ىنوكيلا[ وكت رأ مجرما ] مدقت ام ىلع مهسفنا
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 2 ص هع حمم همم 9 - 22-26 ١ ه6 1 هوا و6 - 0 0 6 هم. 6-0 مود ورع هرج م

 نذات ذا و © ميظع مكبر نم ءالب مكلذ 0 7 مكءاسف نويستسي و مكءاخبا نوبي بادعلا ءوس مكذو موسي

 هم رع وعهد .٠ 2 هرودس ه 2 ” مرءومو مل عم ه - هعورص

 ضرألا ف 0 مكن اورغكت نأ 0 لاقو © نيش يباع _ مترفك 0 مكنديزال 0 5 -

 هلا 6 هم 6 سدو 2# < 1 20 2-2 0 هم هع هب 5 هاو ط "ع هدم 5

 هرب 6< |سمو هر برو هرروم

 نت ناو و 08 نر 3 انقر ف ا 3 م تنيبلاب مهلسر 0 لا ًّ 35 1

 1 ممول قموم لاك نإ و ليق هناك مكياع هللا معن ةلوق ىلع فطعلل ةباصتنا و هموقل ىسوم ف »د ه هم 5 2ءءاه ىربد سمح مل م6 3 1 و 5 : 4
 ا ا م ا تن< ع 1 هم هن هر

 دعوا و دعوت نذل“ ندا ريظنو معبر ندا مكبر ىنذات ىذعم و - مك ِر ندا ن اح اوركذاو مكيلع هللا ٌةَمع 3

 اغلب ًاناذيا مكبر 0 نإ و ليق هناك لبا يق سيل ى 1 ةدايز نم لقت ين نبآل ١ لمت د لففنر

 هزال لاق ن ئرع#“ 5 يرجا وا مر رع "7 لاقت 0 ذاو ىنعملاو هجشلا حازذت و كوكشلا ةدذنع ىفلذت

 نم مكتلوخام ليئارها ي باي ميركل يا مكرَكْط نذل مكبر لاقاذاو دوغ دا ةدارق يف و - 00

 مكل نفعاضال و ةمعن ىلا ًةمعن م راع لمعلا و صلاخلا ناميالاب معنلا نم !هريغ ر ءاجنالا ةمعن
 6 س ماس . 0

 2 لاقو] « ينمعن رك نمل [ دْيِدَشَل ي ادع نا ] مكيلع هب تممعنا ام متطمغو [ مترف ننَل ] متيتا مم

 مكل دبال يذلا ريخلا اهومتمرح و مسغنا متررض امناف مهلك سانلا و ليئارسا ينب اي [ منَ اورعُعَت نإ

 ]جم هيدايا و همعنا ةرثكب دمحلل يرجوتسم [ ديمح ] مكركش نع [ ينغ هللا و ] ييراحم هيلا مقناو هذم
 هر رو ممم ل

 اضارتعا ثعقو ربخ و أدتبم نم ةلمج [ هللا مهملعي آل مهدعب نم يذلا و ] * نودماحلا ةدمحت مل ناو

 ثيحعب ةرثكلا نم مهنا ىنعملا و ضارتعا هللا اا مهمل و جو موف ىلع مهدعب نم يذلا فطعروا

 اذا كوعسمم نب | ناك 0 0 3 5 نوثلت لدعمها و 0 نيب سابع ل نع هللا الإ مهردع ملعي ل

 ها مد - . هل 5 . ب

 اودرف ] كابعلا نع اهملع هللا ىفن دقو باسنالا ملع نوعدي مهنا ينعي نوباسنلا بذك لاق ةيالا هذه أرق
 واووممد تهمصو 66ه ريبص هر

 ظيغلا نم لمألا مكيلع ارضع ةنزفك لافرلا هب تاج امين اره ز لظر ة [ مههاوفا يف مهيدي

 هب تقطن امو مهتنسلا ىلا مهيدياب اوراشا را هيف ىلع هدي عفوف كحضلا هبلغ مك ةازهتسا و اكحض وإ
 ٍِِ _ هلو مه 20252201 3

 لرد الإ قيدصتلا نم مهل اطانقا هريغ اندنع سبل مكل انباوج اذه انا 8 م امب انرفك انا ١ مهلوذ نم

 مههاوقأ يل ئلع اهوعضو وأ 3 يوقف لوث اذهو 8 مكسر امي انرفك 3 ًارلاقأو مههاوما 8 مهيدي اودرف مف هلوق ىلا

 ىلع اهوعضو وا  توكسلا ىبلا مهل نوريشي ءايجذالا هاوفا راهو دراوا اتكسر مكهاوفا اوقبطا ءايبنالل نولوقي

 معل اودر يا يدايللا ىذعمب ةمعنذلا يد ردي عمج يديالا كيف نوملكتي مهنور ذي الو 0_0 مههاوفا

 مههاوفا يف تايالا و عئارشلا ى م مهيلا يحرا امو مهعئاصن و مهظعاوصم نم معش ىذا كج يف ىذللا ءايبنالا

 لثملا قيرط ىلع هذم تءاج تسيح ىلا اهوعجر و مههاوفا ىف اهردر مهناكف اهولجقي / و اهوبذك اذا مهنال
 دعب 9 57 1 0 ه م 5 5 2مم 0 7 35 هم هم مع 5 -

 نم ةدئر يد وأ - ةييرلا ىف 8 ا تيرع ] ىنوثلا ماغدابان عدن عوركو 7 هللاب ناميالا نم [ هيلإ اهنوعدت مه أ

 ىلع راكذالا ةزمه تلخدأ [ كش هللا يف ١ ]رمل ىلا نئمطت ال ناو سفنلا قاق يه و لجرلا بارا و هبارا

 ارع ,يهاربا ةروس

 ارو زك رجلا



 (؟98)

0-8 
 كد مرعوسم هم وه ث سنممص هم

 * هللا ماياب مهركذو 8 رو 1 تلا نم 0 0 نا اننا |اسم انما قل و © ميلا الع ميهاربا ةرومس
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 م 0

 نوعرف لآ نم ةيردجلا ذا مكي هللا م ن ارك ةضوقل 0 لاق ناو © روكش .رايصا لك ثبال كلذ 7 او رجا

 ع د ك1 ل حا 4

 هيي <<و 5 8

 دمض 5 1 محل هلوق نإ 26 سي و ةموق ةغلب ىجن لك اهاهدا م ةدبرعلاب كتعالزذ اهلك تكلا كالو

 نساف ىذعم اذه . برعلل نبيل ةيبرعلاب ءامسلا نم ةارونلا لَنا هللا تاق يدويف برعلا مهو موقلا

 مه مرتو سا و م هو تاون 9 حر ه8 ها - 0-

 هذا ملعي ىم الا لضي ١ هللا نال ن مو مافصو وفاك م ةلوقك [ ءاشي نم يدي و ءاشي نم هللا للضيف ]

 قيفوتلا ةيادهلابو فاطلالا عنم و ةيلخألا لالغالاب قارملا ونعمل ل - نمؤي ةنا ملعي نم ال ىدهي الو نمي :ك

 [ ميكا ] هتيشم' ئلع بلغ الف [زيزعلا وهو ] ناميالاو رفكلا نع ةياذك كلذ ناكف فطللا و

 هيف لاسرالا .نآل جرخا يا. ىنعمب [ جرخأ نأ ] « فطللا لهاب آلا فطلي الو نالذخلا لها آلا لذُكَي الف

 لصوت نا ملص امذا و لعفلل ةبصانلا نا" نوم ناوؤك رزعدو رخآ هلانلق و هانلسرا ليق هناك لوقلا ىنعم

 ةيلعفلا ىف ءاوس ةريغ و رمالا و لعفلا وهر ردصملا ليوات يف ةعم نوكي امب اهلصو ضرغلا نال رمالا لعفب

 كلذك ررجلا فرح اهيلع اولخدأق لعفأ ناب هيلا ٌرعوأ مهلوق لعفلل ًةبصانلا نوكت نا زاوج ىلع ليلدلا و

 جون موق مهلبق ممالا ىلع تعقو يتللا هعئاتوب مهرذتا و [ هللا م دياب“ مهركَذ و ١] لكم يرغلا ىناب ريدقتلا

 نع و -رهاظلا وهراهريغو ةضقمويو راجفلا موي وراق يذ مويك اهمحالمو اهبورحل برعلا مايا هذمو  دومثو داعو

 5 وب اما ورحم مهل قلفو ىوشلاو لا مل ٌلَرناو ماما مولع للَطظ هناذ هزامعفاصاف ةذالب وةرامعت سابع ىبا

 ىلع ءالبلا نم هللا لزنا امب عمس |نذاف ةدامعن ركشي و هللا ءالد ىلع ربصي [ روكش ٍراجم 33 ] نورقلا كالهاف

 نماؤم لكل دارا ليق و - ربتعا و ركشلا و ربصلا نم هيلع بجي ام ىلع ُهَبنَت معذا نم مهيلع ضافا وإ مهالا

 مكيلع ةّماعنا يا ماعنلا ىنعمب ةمعنلل فرظ | من ذا ] مهيلع اهيبنت مهاياجس نم رجصلا و ركشلا نال

 ىنعمب د خمعذلل ةلص 50 نا نم ولخي ال كلف 5 مكيلعب بصتني نا زوجي له تلات نان 5 تنتولا فكاذ

 هللا ٌةمعن اوركذا ىذعمب ةلص ريغ ناك اذا و هيف لمعي مل ٌةلص ناك اذاف ةيطعلا ةمعنلاب تدرا اذا ةلص َريغوا ماعنالا

 ىكي ما ةلص هتلعج ىناف مكيلع هللا ةمعن ثلق اذا كنا نيبجولا نيب قرفلا نيبتي و هيف لمع مكيلع ةرقتسم

 مكئاجنا ثنقو اوركذا يل هلل معن ذ ىم الدب ْذإ نوكي نا زوجي و - امالك ناك آلا راهوحن وا ٌةضتاف لوقت ىتح امالك

 واولا عم نوحبديو ليك نودي فارعالا ىف و نوحي ةرقبلا ةروس يف تلق ناف - لامتشالا لدب نم وهو

 تبث ثيحو هل انايب و باذعلل اريسفت لعج واولا حرط ثيح ميبذتلا نا قرغلا تلق - قرفلا امف

 تكفيك تلق ناف ..رخآ سنج هناك ةرعاظ ةدايز هيلع كازو باذعلا سذج .ىلىفوا ' هنال مييذتلا نع

 رخل هجنورو هللا, نص .ءالتبا اولعف ام اولعف ,ىنح . مهلاهصا و .مهتيكمت تلق -. مهير, نم الب نوعرف لآ لغف

 ىلاعت لاق اعيمج ةنحملا و ةمعنلاب ءالتبا نركي ءالجلا و ميظع ءالب وه و ءاجنالا ىلا ةراشا تكفلذ نإ ف
 هد < هرم هوم

 ةلمح نم [ معبر نْذاَت نا و ] * دكني  ىذلا ءالبلا ريخ امهالباف « ع«ر ردهز لاق و - ةكئفٍرْيعلا رمل مكولجن و
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 م« ءممروم م هم ىيوط فم < 2
 © ندعي للم 3 2208 اجنوع اهنوغبيو 7 ٍلِيبَس نع نودصيو ةرخألا نلع اًيذدلا رحل نوبت

 زيزعلا وه و ءاشي نم يدي و ءاُي ىم هللا لضيف " ممل يبه هموق ناسلب الا لوس  ةئاص 0 2 07 ه هزيم 2 سمو

 رد 1 ويفرج و ,م اهدنع للضفا و اههلا تح نوكي نأ ةسقن نم بلطي ةناك ةريغ ىلع ء يشل ر ثوملا نال
 ا

 فتيسلاب سانا اودصا * عم 0 لاق ةدصارو |لك نع ةدص لاقي داضلا رسك و ءاهلا مضب نودصي و نة

 ىلع عوضومف ةدص امإ و يدعتنلا ىلا يدعتلا ريغ ىنم ةلقنكل اة ىلع ةلخاد هيف ةزمهلا و « مهفع

 ةرمبلاب ةردعتلا فلكت نع قر لع اونغتسا ءايصغفل) نإأل هفقراك ويصعب تكتسيلو ع ةيدعدلا

 هم هدمم

 قحعلا نع ةبكان ليبم اهنا ىلع سانلا اولدي نا و اجاجوعاو اميز هللا ليبسل نوبلطي و [ اجوع اهنوضيرو ١

 قيرط نع اولَض ىل [ ديعب ٍللَ يف ] لمغلا لضروأ وراجلا فذحف اهل نوغبيو ّلصالا و ةيوتسم ريغ
 نانسالا نم وه كلذ  نعبلاب لالضلا فصو نعم امف تلق ناف - لحارمب ةنرد اوعقو و قعلا
 دج لوقت امك هلعف هب فصوق قيرطلا نم دعابتي يذلا وه هنل لاضلا ةقيقعا ىف دعبلاو يناجي
 * اديعب و ابيرق اناكم قيرطلا نى ع كَ لك كادفلا نأل دعي ةئف وا دعب يذ لالض يف داري نا زوجت و - هدج

 ا هللا ىلع ةجح مهل نوكيالف هيلا مهرعدي ام هذع اوهقفيل يل [ مه يبي ةموق ناسلب ال

 للا لوسر .فيمعبيب مل تبلغ. ناد - هديا تصف لول 1 ايدج انإرف ةنلعج ولو لاق امك هب 3 م

 هللا 5 3 سلا اهْياَي لق اعيمج سانلا ىلا ثمعب امناو مهدحو برعلا ىلا ملسو ةلآ و هيلع هللا ئلص

 رس بح برعلل نكت مل ناف ةفلتخم ةنسلا ىلع مهو ىهلقثلا ىلا لب اًعْيمَج مكه

 دحاوب وا ةنسلالا عيمجب لزني نا اما ولخي الا ثملق  اضيا ةجح برعلل نكن ما ةيمجعلاب لزنولف ةجبح مهريغل
 او ناسلب لزني نا يقبف ليوطتلا يفكتر كلذ نع بوذت ةمجرتلا نال ةنسّألا عيمجب ةلوزن ىلا ةجاح الف اهنم

 كيماقرشتناو. مهل ل و ةينيبتو هنعراومهج اذان هيلا برقا, مهنا لوسولا موق, ناسل «ةفضلالا ىلا كن

 ينام عم مجلا مما نم ةما لك يف مجارتلا ةباين نم اهدهاشت و لاحلا ىبرت امك هميهغتو هناهجب مجارتلا

 دحاو بانك ىلع ةتوافتملا لايجألا و ةفلخما) ممالاو ةحزانقملا راطُملا و ةدعابتملا دالبلا لها قاغثا نم كللذ

 ,سوفنلا باعتا يت رثاكتب امو دداوفلا لئالج نم كلذ نم نس امر هيناعم مّلعتو ةظفل, ًاعت يف مهداهنجا و

 ليدبتلا و فيرحتلا نم دعبا هنال و باوثلا ليزج ىلا ةيضفملا تاعاطلا و برقلا نم هيف ' مئارقلا دكو
 ةفصب القتسم ناك و اهترثك و اهفاتخا عم اهلك نيلقثلا ةنسلاب لزنول هنال و فالتخالاو عزاذتلا نم ملسا و

 ارجع مييلع ةرلتي اهنم وه ينللا هَنَمأ ملك امك اهناسلب ةّما لكيبرعلا ٌلوسرلاملكو اهنم دحاو لك يفزاجعلا
 ّناسللاو نرسللا و همؤق نسسلب يرق و - هموق ةغلب هوَ ناسلب ىنعمو  ءاجنالا نم اببرق ارما بكلذ ناكل

 دامعك ناسل عيج وهو ٌةذكاموا ٌةصوممضم ىهبملا و ماللا مضب موق 00 كيرقو - ةغللا ىذعمب شايرلا و شدرلا

 لىييضلإ نع وورد ملسو علا و هيلع هللا نلف وجمل عموق ىن ريمضلا ليث و فنيؤخالا ىلع 5-0 قمل
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 مع ءزجأ

 ا ع



 امس ءرجلا

 الار 5
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٠. 0 

 د و - لا 9 6 - و زر اةهموص

 زيزعلا طارص ىلا مهو نذاب 7 وخلا ىتا تلف رم نقلا 5 كفيلا هنلزتا بنك ف
 دم 5 07 - )دس 5هم 0 'ٍى .

 يذلا © ديدش باذع نم ٠ نيرغكلل ليوو - ضرآلا ىفامو تومسلا ىن ام هل, ىلذلا هللا ليمكلا

 ىن ام ملع ملعي ل ىيذلاب و ةدابعلا قداس يذلاب فك نع ,ذعملا و هللا آلا ىتعي ام ةللاو ال نسحأا نع و

 5 و حت 1و رااح 218

 ّ ماوي ةراجعلا ى 0 بكلا ماع هدقع | نم و ارق نم ةءارق :دضعتو ع و ينيب اديبشوه الا حوللا

 ملعو ةراجلا نم ئلع بنكلا 1 هددع نمو عورق و  هفطلو ةلضف نم ةملع نم ه ماع ىنأل باتكلا ملع ةندل

 ةءازقلا ىف تمل - بنكلا ماع عفترا مككلت نافل ببنكلا م دلع 0 و رقو - لوعفملل ءاذجلا ىلع

 يف لغوا ةلص عقر اذا فرظلا نال العاف نوكيف فرظلا ىف ردقماب ملعلا عفتري ةلص ةدّْذع اهيف عقو ىتللا

 لعاف 0 ةوخا رادلا ىف يذلاب تررم فىلوقك للعغلا لمع للمعف لوصرملا ىلع ةدامتعال لعفلا هبش

  ءادتبالاب ملعلا عفتري ةلص دلع اهيف عقي مل ينللا ةءارقلا ىفو - ةرخا رادلا ىف رقتسا يذلاب لوقت امك

 لك نزوب تافسح ر شع رجالا نم يطعأ دعرلا ةروس أرق نم ملس و هلا هيلع هللا ىله هللا لوسر نع
 3 2 م

 « هللا دوهعب نيئفوملا م ةمدقلا مود اثمعبو ةميقلا مى لا نوكي اح نكو ىضفم يباوس

 سو سه 3 حسا

 ميهاربأ ةروس

 1 1 ع 4 2 5 5 : 7 5
 نئدهلاو لالفذات ناتراعدسإ روذلا و تاماظلاو 3 سانلا هت ورم و ةروسلا ىدكي بائك وه ا كا 1

 نم م 0 3 و باج رسال و ي ند | يىرم راعتسم ةريسلل و ةلدهسدب 1 مال ىنداب 1 كل يم ايس نراه «ليتمتا ها يدا“ قالا 5 م راغت ل

 سم 4 >4 6.8 5 5 ا 8 7 4 ١

 يدلل هلوقك لماعلا ربركقب روُقلا ىلا هلوق نم لدب [ دِيمَحلا زِْزَعْلا طارص ىلا ] قيفرتلاو فطللا
 ماا هما ها ه6

 طارص ىلا ليقف روذ ي | ىلا ليق هناك فانيتسالا هو كئلع نوكي نازو# و - مهْلم ما نمل 0

 ةصاصاخا و هقجاغل مالعالا ءامسالا ىبرج# ىرج هنال ديمحلا ز ب زعل نايب فطع [ هللا ] هلق ,ديمَحلا زب زب رزعلا

 لأولا ضيقن لولا هللا وه ئلع عفرلاب عيرق و - ايرثلا يب مجنلا بلغ امك ةدابعلا هل قمت يذلا دويعملاب

 عفري مث د رداصملا بيصن بصخيف هل 7 دو لاقي امنا لعف هذد و ال هنا الا كاليلك ىنعم مه ةاجنلا وهو

 رون ىلا رفكلا تاملظ نم نيجراخلا ركذ امل 121 4 .هلوقك ها لير لاقيف تابثلا ىذعم ةدافال اهعفر

 دخلا يل تسلق - نيولاب ديد باَذَع 95 ةلوق لاضتا ةجو ام":كتحاق ناف - .ليولاب نيرفاكلا دعوت ناميإلا

 [ نوبحْس نيل 1 0 كىبته وعد «لوقك هالدو اي نواوقي و هذم نوجيضي و ديدش بادع نمف نولولوي مهفا

 اعوفرم وا  مذلا ئلع ابوصخمو - نيرفكلل ةعص ارورجم نوكي نا زوج“ و -ديعب للض يف كيلر هربخ أدتبم

 ةبحملا نم لاعفتساوهو رايتخالاو راثيالا بابحأسالا و نوبحتسي ىيذلا مهرا  نوبحتْسَي يذلا ىنعا ىلع



 ا يلي يي سي ربل و يي سلا

 تمس م سس حس سس مم
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 هم تيدر 5 لم هد م جرشممص ءس معرب تا هم ص 2 00 ب

 0 دان انا اورد , 1 © ٌباَسحأ 0 غابلا كيل امناق كذيفوتن و ١ مد ل ضعب كير

 جه سضصدءوم 62 2 داس ده ص تل ع 1 يد نمو 2 76-0 3 0

 ادا ركمص دقو © اع عع وهو هك بقعم ال مك هال ايفارطا نم اهصغخن

 2 وقمر 0 هِ اع ا 652 0 د ها اما يهل

 ارك يذلا 0 قو 6 راثلا ى دعع نمل ر ,مهكلا ماعيس و ” لك 2 امم ملعي ” اعيمج ركملا ا

 مه 65

 مابك نم ا

 0 ال ل راح ل < ور م ©

 0 بنكلا مع >2 نم و كذيبو ينيب اديس هللا 5 0 السرم تمسل

 اضعب تبثي و قئالخلا ضعب 2 ليقو - مهتاعاط و مهناميا تبي و ةبونلاب مهيصاعم و نيبئاقلا رفك وح
 ةدفعو ] ل )اجملا عساو اذه وحن يف مالكلاو اهلاوحا و اهتافصو راجالا و تاهذلا و ناويتح'| رئاس و يسانألا ىم

 0 يرق و -هيف بونكم ناك لك نال ظوفحملا حوللا وهو بانك لك لما [بْنُل 7

 فكلذ لبق كانهفوت وا ل باذعلا لازنا نم مهاذدعو اه و: مهعر اصم كاذيرا لاععأ تراد ام فيك و

 كتبي الف مهلامعا ىلع مهرازج و ميباسح فكيلع ال انيلعو ٌبسحف ةلامرلا غيلجت آلا كليلع بجي امن

 ىلع يتفن امب 0 تى اهضقن |رفكلا ضرا [ ةضرألا ىتأنألا اورد مل 11 مهباذعب لجعتستالو ميمضارع|
 : ١ 5 : 5 كب

 ةوع' او ةدلغلاو 5 ةرصخلا تاذار نم كتلاذ و مالسالا راد ين ديزنو برعلا راد صقتتف مه ألبا ن نم ىنيماسملا

 هعام < مم60 هام ياي ” هرم مدر

 غالبلاب كليلع ئ ذعملا و قاقثلا َّ انت مهيردس - نوبلغلا مهل اهنار 1 نم م اًهصقلا ضرالا ى دان انا نورد الفا

 تللذ ناف 10 ال ورفظلا ا ام مقنو هكنفكت رت ءارو امب منهت الو ةكلمح يذلا

 نوترق و كزفظلا ريشابت عاولطا نم ركذ ادب اهنخا لس غمر هيجعن كليبط مث اهملعت ١) يللا ع "اصملا نم ملعن امل
0 

 يذلا هية م 0 نجلا ىلعركي يذلا بقعملا و ةيكحأ دار ١ ةمئعل َبَقَعَم 0 ] ديدشتلاب اَهصقْت

 لاق باطلا و ءاضخمالاب ةميرغ يغقي ءنآل بقعم قعلا بحاصل كبد هلم .٠ ولاطيب الإ و كلاب هيفقي هى هبقعي

 د | كسلا ور ,ابدالابرفكلا ىلعو لابقالاو ةبلغلاب مالسالل مكح هذا ى ذعملاو« مولظملاهقح بقعملا بط *عو ديبل
 ها

 وه 0 ةمكحأ 'بقعس) هل هلود للدم امم تلقى ان راف  ايندلا باذعدع دارخلا ىف 8 مهجساحع# ل ا [باسحل ّ خير
2 00 

 «سار ىاع ا الديز ينءاج لوقت 000 ا مع هللا 1 ليق 0 لكلا 1 كصنلا الكت 17

 مه م سم -

 لاقف ةركم ىلا ةفاضالاب ركمالك م هركم لعد مدر كملاب مهعصو ا مهلبق نم .نيذلار 0 1 و]*ار ارساح ديرد ةوفشتل خلو ما

 ام ملع نم نال [رادلا 000 ء نمل كلا م ايس و سفن لك بست اسم اعب ] ةلوقب كللذر سف مث [ اًعيمِج ركملا هلل ]

 ورق و - مهب داري م لف ف مه ر ىنوماعي ال ثدح ى رم مهيتأي «نإل هلك ر كملا وهف اهءازج - اهلوعا 0 لك بسكت

 7و .ه عمورم مع ءطعم
 ردا يا ل جانج أر ردوا سنجلا رفاكلاب دارملا و هلها يرق داو 0 ا د - نررفاكلاو -رفعلا

 ا[ 6 ممم 6 ©

 |بئكلا ماع ةدنع نم« وز 1: يدلاع ىلع ةلدالا نم رهظا امل [ اديهش كلاب ىَقك < عا هلع نم

 ور لكبح ىو رغما ىوقل تنثاغلا زجعملا ,ظنلا نم هيلع فلا امو نارقلا ملع ةدنع ىذلاو 0 8 0 5 .-5 )ا 0 5 .٠

 و - 0 ا ٠ ل
 5 ظوفح“) موللا بانكلا و الع وزع هللاوش ليقو - مخك 2 ةهدعنب نودهشي مهنال اومهاسا ىنيدلا بانكلا لهإ ءاداع

 مس دعرلا ةروس

 7 ءرجأا

 ع



 7 دعرلا الروس

1 
 2 ءزع'ا

6 

7 

 ( 4وع )

 ةععومدا مج 3 2ع همم ةم رم 7-2 هع رو < ةهماع هه م مو م - ص 2

 اوعدا هيلا * هب كرا الو هللا نيعا نا ترم امنا ل 3 هل م 3 ىالا نم و تقلا لِزَذا 8

 - 2 ا ع هم 2 2 دل 5و ع سلو 7

 0 كل ماعلا نم ل 5 1 مهءاوحأ 1 ند و و 0 ا هلو 5 ٌفدَكو © ا هما

 - ه6 هز 1222 يل لا دن دا يا اص هربيل ممم ماوأاس ه 2 72-2

 يتاد نا لوسرل ناك اصو ” ةبرذو اجاوزا مهل انلعجو ابق ن م السر اذلسرا دقل و © قاو الو ي نم هللا

 ة 6 6 0 0-5 وِ هم 0 م

 1 نر 6 ب”ااكلا ما دذعو تيني و ءاشب ط يللا اوعي © ببنك لجا لكل َْط ملل 0 ا ةياب

 اب نوكاك ّ ناختاو 01 يلب نوعبرأ الحر نونامل مه و ئراصتلا ىن 56 ماسا نمو امهباح] و ب 0

 سد ممم

 مهو 05 نمو يذعي 0 بازحالا 3و و 1ك ل م ' نوخرفي ] ] ةلؤه:نميلا لقا ىم ةينامثو ةشبحلا

20 

 يفقسا بئقاعلا و ديسلا و ةباحمإ و فرشالا نب بسعك وعن ةرادعلاب هللا لوسر ىلع اوبزعت نيذلا مترك
 ريغ مهبلك يف ه تباذ وه ممتع ماكحالا ضعذو صيماقالا نوركذي ه] اوذاك مهنال [كضعب كأي ى ىنم]امهعايشاو نارجن 1 د : 1 [00١ 35 5 3 1 2 هدو وم 67 :

 تلق نأ 0 عئار نم ةولديو هةر امم نكاذ !ذريغو هللا ل لوسر تععلو د يو هرم نوركذياو ذاكو فرح#

 ترما امنا لق هانعم نيركتملل باوج وه تلق  هلبق امب | هللادبعا نأ ترمأ امنا لَك ] هلوق لصتا فيك
 مكئاعدا عم نوركذت اذام اورظناف هديخوت و هللا ةدابعل راكنا هل مكراكناف هب كلر 00 هللا دبعا ناب كا [رنااامنف

 م مسا
 ل ديعنذ ال نا مكنيب و انذيب ءاوس ل ا 1 بنك لهاي لذ ب كرشي 07 ١و هللا ا تر ني ه4درعومص م ه مو ربو م س م70 - َ 7

 انآ و لاق هناك فانيتمالا ىلع عفرلاب كرك الو ديلخ يبا ةيارر يف عئان أرق و اعيش ب كرش ثا كلل 22

 هرصموم مه 32 4 و

 [ اوعدا هيلا ] هب كرشم ريغ هللا دبعا نا ترما ئنعم ىلع لالا عضوم يف نوكي نا زوجت و - هب كلرشأ ال
 * مكراكنال ىنعم الف كلذ لذه نولوقت مقنا و يعجرم ةردغ' ىلا ا, هيلاو] ةريغ ىلا وعدا ال اصوصخ
 هنيد ىلاو هيلا ةوعدلا و :ديحوتو هللا ةدابعب ه«يف ارومام هافلزنا لازنالا كال ف [ هولا كلذَكَوذ

 نوعدُي اوناك لاعأا ىلع ةباصتنا و برعلا ناسلب ةمجرتم ةببرع ةمكح [ اًيبرع امك ءازجعلا رادب راذنلاو

 مهتعبات نذل هل ليقف اهنع هللا ةلوم ام دعب مهتلبق ىلا يلصي نا اهنم اهيلع مهقفاوي روصا ى ١١ هللا لودر

 فكيرصخي الث هللا كللذخ ةعطاقلا را ىيهاربلاب كدخع ماعلا توجت دعب ةيشاو ءاوها اوه ع 5 لف

 تابثلا ىلع ىنيعماسال كمرعبلا و يا ىلا و بايلالا باب نم اذهو قاو ةهذم ىدقي الو كاكاهإ و رمان

 ا لاع . ل تا و ها
 هللا ىلص هللا لوسر ناكف الإ و ةيح / هكاسمكسا نعل ةيدشلا ددع لاز لزب ال نا و 6ةدبق بياصقلاو نيدلا ى

 كأي لوسرلا اذهل ام نولوقي اوناك أمك داولا و جاوزلاب هنوبيعي اوناك نكمب ةميكشلا ةدش نم ملسو هلأ و هيلع

 ةيرذو جاوزا يوذ هلثم ارشب هلبق لسرلا ناك ليقف جمعا نوركذي و تايألا هيلع نوحرخقي اوناك و ماعطلا

 لاوحالا فاتخاب فلتخت اوت ”عئارشلا و مهيلع حرققي امب ىنوتأي الو مهيأرب تاياب اوتأي نا مهل ناك امو

 هللا اوحمْي ] مهحالصتسا هيضتقي ام ىلع مهيلع ضرفي يل دابعلا ىلع بنكي مكح تو ٌلكلف تاقوالا و
 0 : 7 0 م ع

 وحمل ليق و - موسنمريغ هكركيوا هتاجثا ىف خيلصملا ىبروامع هلدب ثبتي و ىؤسل بوصنسي ام مسا [ ءاشيام

 لن ه1 ء 9. ملا 3 1 00

 ليِقاو - هردغأ[ ةتجتياو ] .لاعف و لوق لك ةبتكب نوروم ام مهنال ةنيس الو ةخسحا سيل ام ةظفحلا ناويد نم



 وع صح

 ( بؤس )

 م م 06-2 1 2 هد هم مع هروعد < ءء هير م م6 هموم

 تربسك امب د سقن لك 6 6 مقا © باّقع 8 فيكف مهتدخا م اورق نيذلل تيلعاو كليم

 م ورورد و 7 رم هه < م مه ءو هعمل

 نيذّلل بيز نيز 0 لوقلا نم رهاظب 1 ضرألا 5 ماعيلا 3 ةنوشبلت ما مالومس 0 ءاكرش هللا اواعجو

 هد هدم 5. هرب طم هرم

 6 اهتدلا ةريدلا يف ٌباَذَع مهل © داه نم ل 2 يللا للقب نمو * لّيبسلا ن 2 7 0 اورغك

 50 نا فيو يذلا لجأ لس © ةقاز نول م قش ةرخآلا

 مم

 موري سد + مة ه وااو
 نوحرعي تبنعلا مهنيتا هلا و , © راّثلا نيرفكلا ى 00 7 ةكرعتا نيل ىَبقع فت * يظر 5 ما 0

 - + .- 5 - ٠

 ةمدهجل 3 اك ناو ضفخ يف نامزلا 0 ةوالم كردي ناو لابمالا ءالمإلا ها كلذ 5دعو كق هللا ناكو هيي فرعا هللإ

 2 5 ' 03 سه : 2 ١
 ءازهتسا 0 هللا ياص هللا لوسر ىلع تايالا مهحارتفا نع باوجو مهل ديعو ل اهل ئلمي

 وم -د
 5 لك ىلع ]ب 5 مئاق وه يذلا هللافأي ذعي هللاب 0 يف مهيلع ج ايلحإ [ مئاقوه ىنمف 00 عا

 1 عقي امر دقي ناو 1 كلذك رسدل نمك ةءارمتلكل دعي و ةرشو ةريخ ملعي [ تبسم اَمب ]ةحااطراةعلاص

 5 5م هرم ام س 5

 قحخسي يدلا هللاوه و هل[او اعج | ةودحوي م ةهصلا ةذهب وه نمفا هليثمت و اولعج و هيلع فطعي و ًادتبملل

 هو هيب ه ع هةء ع

 مآ ] لاق مث مهئامساب هوتيل و مش نم هل مهومسف ءاكرش هل متلعج يا [ مهومس لق * ءاورش ] هدحو ةداجعلا
 وعمءاع ه دو

 ةنؤبنتا نب هانعم و فرعي نأ ىن 5ك لقاوه مأ ديز تر 3 لق نع كاوقك ةعطقتملا ما ىلع وس

 ىّشب اوسيل مهنا م 1 مهماعي م | |ذاف ضرالاو 5 0 امب مااعلا وه و ضرالا ىف ٍْه ,هملعي 1 ءاكرشب

 ممر هب 2س

 ندر راش ارقي نب ؛ هللا نوعينتا لق هوست و ءاكرش هل نوكي نأ يفن دارملا و ملعلا هد قلعتي

 ةلوقك ةقيقح فاذل . نوكي نا ربغ ىم لوقلا نم رهاظب ءاكرش 6-5 لب [ لوقلا نم رهاظب ما ] ضرألا
 - هوو < دوم هده عوم

 للا ةبيجعلا ةبيلاسا و يايخحالا انهن هوك بتل انشا الإ هنو 0 نم نودبعت امم - ميهاوفاب مهاوق كلذ
 ساراس

 نمل

220 

 فكربتف ةهسفن نم فصنا و فرع نمل رشدلا 0 م سول هنا قلذ قلط#و .راسلب هسفن نئلع نايم 1

 وم١6و هدر - مم عمل

 تاكو كلاب ى عرق [ مهكرشب م السالل مهديك [ م رك 1 اهفيينكلاا يور انااا و نيالا ل هللا

 رم 2 د
 ةلامف ] يدي ال هنا ةملعل هلذخ نم و[ هللا للي ْنَم 0 ورقلة نادك يبا نبا أرقو تكلحلا

 5 ه«بب م مم 206م

 رو لثقلا نم مهلاذي ام وهو [ اهدا ويلا ىف ُباَذَع مهل هدياده لغز هعياذكلا سل "اه ن

 ا < مهل اص و ] اياذع هام فكاذلو رفكلا ىلع مهل افعال يعلم ور لكسرا 2

 اي يللا اهتفص [ نجلا لدم ٠] هتمحر نم قار هتهج نم مهل اموا - هباذع نم ظفاح نم مهل

 . 5 ٠ .٠ 4 . وا 74 07 5 -

 - ةنجأ) لثم مكيلع هانصصق اميف ىل ةيوجبيس بهذم ىلع فوذ-ح*ربخأا و ءادتبالاب 0 ر لثملا ةبارع
 و 5 ا 8-12 - ه5 6 5

 ةنج ةنجلا لثم هانعم جاجزلا لاق و - رمسا ديز ةفص لوقت امك رمذلا اهنح“ نم يرج 3 ربخلا ريغ لاقو

 لاتما ةذع هللا ي ياع أرقو نكهات اهب 1 باغ امل اليدمت فوصوملا فتدح ىلعر راهن الا اهتحت نم يرجت

 كى سني 1 [ ملغم ةعوتمم آو ةعوطقم آل ةلوقك [ مئاَد اهلك. ] 'اهتاغض 2 عمَجلا ىلع نجلا
 3 - و عودا | م < 3 5 5 /

7 | 

38 

 مست علا

6 
|| > 
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 هديل م ةرعوعو. يع ه2 3 0 ”مخ- - <05 سورم -

 اوعذص كب ميرصت اررفك يذلا لازي لو اييبح ساد 1 هللا سو نا 3 نذل سكاف ملفا

 ب 6 - 2 هم سا هم سبه اس م6 ءبط 3 هي

 1 ولا 5 فيم نأ * هللا دعو ين نع مهران »م اهيرق لحت وأ ةعراق

 5 ا 4 - 1 :
 .تنف انل عسّدت ىتح ةكم نع لابجلا كلنارقب ريس ماس ل هلا و هيلع هللا ىاص هللإ لوسرأ لاق ماشه

- 17 .6 

 نم هللا ىلع نوهاب كسلف معزت امك ايدن تنك نا مالسلا هيلع ىئادل ترس امك عئاطقلا و نيتاسجلا اهيف

 امك ديعبلا رئاسملا عطق اذيلع قش دقف انموي يف عجرن مث ماشلا ىلارجفن و اهبكرذل معررلا هب اذلر كس وا كاد

 بالك نيب يصت مهذص انئابأ نم تام نوم ا ساجر هب انل كرعباوإ - 1 رب 0 و

 همر ربمم مرع س

 ليقو - نادسلا ىم ديعجب سيل و ضاردعا امهئيب امو ٌلابجلا هد كريم انا نإ ول و نمر لاب نورغكي مهو

 ةردقلا هلل لبامهدحا - نديدعم ىلع [اًعيمَحرمْلا هلل لب ] انويعو اراهنا تالعوف تثققش ضرالا هب تعط

- ١ 

 لب يناثلاو - هفرصي ةدسفم اهرابظا ناب ةملع ىا الا اهرحرتقا يتلا تايال ىلع رداق وهو ءيش لك نلع

 هلوق هدضعي و رايتخالا ىلع فيلكتلا رما ىنب هنا الول ءاجألا ىلع رداق وهو ناميالا ىلا مهئجلي نا هلل
 1 هما < ءم 000 0 4 8 داك ىاطاطا ةدضا هرب ها < هر تاه كو

 ىدعم و | ةديح سافلا ىدهل | رسقلا و ءاجلالا ةيشم اب [ هلل ءاشر ول نا اونم] نى 1 ددلا سك ملفا ]

 نال ةانعم هذمضنل ملعلا ىنعمب سأيلا لمعتسا امنا ليو - عخذلا ِن م موق ةغل يي ه ليق ملعي ملفا سيان م 5

 نوضتل كرقلا ىنعم يف نا ةاومرخا مو لمعتسا امك نوكي ا هناي ؟هنيوخلا سئايلا

 هممء 6 ”ب- 6

 ملفا ريسفت وه و ىنيبني 0 اوأرق ]رق نيعباقلاو ةباصلا ن4 م 5 نبا و ايلع نا ةيلع لذي م

 <65 ءدض

 باتك ق ةدضتإلا امم هوعن و |اذه.و تاذيسلا ىوتسم سءانوه و بتتاكلا هيتك امنا ليد و - سشي اي

 نيب انباث ىقبي ىتح اذه لثم ىفخ فيك و هفلخ نم الو هيدي ندب نم لْطابلامْهتأَي 3 يذلا هللا

 نع نولفغي ال هيباع نعمل هللا نيد يف نيطاتحم'] مالعألا فكئاوا يديا يف اهلقتس_ىاك و مامالا يقفد

 اهيف ام ةيرف هللاو هذه ءاذبلا اهيلع يتلا ةدعاقلا و عجرملا هيلا يذلا نوناقلا نع ًاموصخ هقئاتدو هلئاج

 1 الل ا اا دار ورع طعم ردا 15: دم 307 ا يزل! قيقا زوج و - ةيرم

 ةيهاد [ ةَعراَق ] مهلامعا ؤس و مهرفك نم [ اَوُعْنَ مب ْميْيصُت ] مهاديل و اعيمج سانلا ىديل هللا ءاشب
 5 مهللوسا و معدارانو مهسوفن يف بيئاصملا و. ايالبلا فونص نم تقو.لك يف مهب هللا ل مهعرقت

 دعو ناي ين ريغ ] اهرورش مهيلا ىدعتي و اهرارش مهيلا رياطتيو نويرطضي و نوعزفيف مهنم اًبيرق ةعراقلا لت

 بيذهتلا و. ةرادعلا .ىم هللا لؤمرب .اوعذص امب مهبيصت ةكم رافك لزي لو ليق و  ةميقلا وا مهتوموهو [هلللا

 مهنم فطقخت و ةكم لوح ريغ ايارسلا ثععبي لازي ال ناك ملس و ةلازو ةيلع هللا لولص هللا لوسر نال ةعراق
 وم س ءهر 210 م “0ص ل ا

 دعو ياي ىئزنح 1 ديدعلاب ل لح امك كاشيجب مهراد ن م مدرب دمدخاد كعذإ ل مهيقاوم نم بيصت و
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 مد ايل

 هللا 5 ل هي م ميا هيلع َلزْن 1 ادرك يذلا 0 5 ٌعاَنَم ا رخال ف اكيد ريحا ا و

 2 .م هسا ودع 2282" ىو - 52 هم < 2 2 6م 3-4

 ىئمطَت هللا ركذب آلا * هلل كذب مهيولف نّيمطَت و أولم ن يذلا 5 ٌباَنأ نم هدْلا يدعي و ءانشؤا نه ٌلْضي
 ه مم مم وو ريبم مريس ا( ع

 نم تكتلخ دق م قف ا فاذك © بام نسحو مهل ىبوط تيا رز اوُنَما نيا 6 0 مق ٌبوُلْلا

 صر م6مم هس -- م ممر عةهم مط « و -2- د

 ثاكوت هيلع * وه الا هلا 3 و يَ لق * نمرلاب نررفكي مهو كيل 5 يدل هيلع ولدت مما اهلك
 سمو هم ى |مب د مم

 * اعيِمَج رمألا هلل لب 50 عصرا هب , ْتَمَظُ وأ لاب هب ثريش انا © بام هلا و 1

 لخد هثقيقح و.قعلا ىلا لبقا [ بان ] ممتفص فالخ ىلع ناك نم هيلا يدهيو ةيا لك تلزنأ ناو

 دعب هترفغم و هتمحر ركذب [ هللا ركذب ْمهيولُك ندمت و ] باَنأ نم نم لد [اوُمأ نيذلأ ] ورهخلا ةبون يف
 ةّلادلا هلئالد ركذب ندمت وا - هلل رقذإ خلا ولو مطول لت مث هلوقك هتيشخ م بارطفااا و قلقلا

 آ ارذما 9 ] ٠ اهيف نيقيلا د و براقلا نع ةنيب ذر جعم هنال نازقلاب ىنُدمطت وا - ةثينادحو ىلع

 بولقلا نئمطت يل فاملا فذح ريدقت ىلع بواقلا نم الدب نوكي نازوجيو - ةربخ [ مهل ىبرط] ر أديم

 اهلحم و اييطو اريخ تمبصا كلل ىبوط ىذعم و ىفْنُر و ىرشبك باط ىم ردصم ىبوط و  اوذمأ نيذلا بولق

 عفرلاب بام نسحو هلوق يف ةءارقلا و - كلل ماسر ىل امالسو كل بيطر كل ابيط ىكلوقك عفرلا وا بصخلا

 نع ةبلقنم ىئوط يف واولا و تو اهلثنم نايجلل مهل يف مالا و اهياخم ىلع ىلدت بصنلا و

 ضيب ليق امك ءايلا ملستل ءاطلا رسكف مل ىبيط يبارعالا ةزوكم أرق و رسوم و نقومك اهلبقام ةمضل هاي

 قضقو راس“ هل, الاعور كلانلشر ااا يونغ 5 لاسرالا كلذ لثم [ تنلسرآأ كاذك ] ةشيعم و

 ما يف كانلسرا يلا [ مم اهلي نما تلك ذك همي ] لفن هلسرا فيك رسف مث تالاسرالا رئاس ىلع

 مهيلع أرقتل [ [ كي ا يذلا مهيلع اود ءايبنالا متاح كذا و مالا ر ١ يبن ةريثك مما اهتمدقت دق

 ةلمرلا عيلتلاب [ نمحرلاب ] نررفكي مهنا ءالؤه لاحر [ نورفكي مهو ] كيلا انيحرا يذلا ميظعلا باثكلا

 اذه لازنا و ميلا فلثم لاسرا يف هتمعتب اورثكف هنمف ةمعن ىم يزال للك يمر فها

 يف [تأكوت هيلع ] داكرشلا نع يلاعتملا دحاولا [ ين وه ْلُق ] مهيلع بياع قدصملا زجعملا نارقلا
 لوقت امك فوذح“ هباوج [ ًانأرق ناولو ] «مكتدهاجم رمكترباصم ىلع ينبينن [ باَثُم دلو ] مكيلع يترصن
 تعزكزو اهراقم ىلع ( لابجلا هب كريم ] انازق واول ىفعملاو بارجأ) كرقتو كيلا تمق ينا ول كمالغل

 ناكل بيجت و عمستف [ ىتوملا هب ماك وأ ] اعطق ليازنتو عدصنت ىتح [ ضْرلا هب تعطْقوأ ] ع ص

 يار لجج ىلع نارغلا اذه اننا وأ لاق امك فيوختلا وراذذالا ىن ةياهنو رهكذتلا ىف ةياغ هنوكل نأرقلا اذه
 د” ءءء هم

 ميظعت ةكارا نم 0 0 2 0 قى ولا هللا 510 نم اعدصم اعشاخ
2 

 1 هدااخو ىف هم هدم اميل 2 7 6 .- .٠

َنلرَ اَدنا ولو ةلوقك هيلع اوهبذت 017 د اوخمأ نمل 5-9 0
 لهجابا نا ليقو  ةيالا ةكلملا ميلا ا

 16 ؟دعرلا» ةرؤكإ

 امس ءزجلا
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 هم ورب هل  هء ممر هد < 3 * مهدها مد 2 ب 6 هءاؤمم ع هلق ا موم

 اينولخدي ندع ثنج ٍراَذلا ى دقع هل تنلرأ يشل ةنسحاب دراج ا 6 اوقفناو

 هودءءإ < هدودد 5١ مودم موو م 1 يا

 متربص امب مي مله © باب لك نم م مهيلع واحس يمر 00 مهجاوزأ و 0 هب ياصإمنو

 5 همام بس 6 . توم <6 سم م6 هوص ممم
 1 نا هيل 2 8 0 هناثيم دعب رع هللا دهع لم نوصقلي ني لا و 5 ٍراَذلا ى 0 قع معَ

 مل
- 06 

 25220 ردع داش نزيد توام هذول نر ا 1 تيارا مز

 ةمهتلل اًيفن اهب ةرهاجملا بوجول ئارغلا و لضفا رسلا ىف اهنل لقاونلا لوانتي [ ةَينَدَع و ارس] هللا ىلا

 ميش نم مهيلع كري اص مالكلا نم ىستلاب نوعفدي ساجع نبا نع  اهنوعفدي و [ ةئيسلا ةكسحلاب ا

 ليقو - اوبات اوبنذا اذا ناسيك نبا ىعو - اولصو اوعطُم اذاو اوقع اوملظ اذا و اوطغأ اوصرح |ذا فيش وأ- مهريغ

 ةبتاع نوكت نا هللا دارا ينالا اهنال ةنجلا ىهدو. ايديا. ةبقاع [رادلا ىبقم ] ةرييغتب اورصا: اركذضا اوأر اا

 نوخلا رسك نمفمعذ لصالا و نوذلا مع مُعدَف عرق و ءرادلا ىبقع نم لدب [ندع طنجلوززاملعا عجرم و اهندلا

 نبا أرق و - لوعقملا ءاذبلا ىلع انوي ىو و -لقُتَي ملو نيعلا نكس دقف خف نمر اهيلا ندعلا ةرسك لقنلف
 8 ل - < 0 32 001 . 0 8 .٠

 مهؤابأ  ةحلاصلا لامعالا نم تدرجت !ذا عفنت ال باسنالا نا ملعا - عصفا ىنغلا و ماللا مضب عاص ةلبع يبا

 همصوم مص رى < - عراد تا 6 ها

 ىنعملا نأل .لاحلا عضوم يف [ مكياع ملس ] « مهتاهما و ميئابا نم ليق هناكف ب دحاو لك يوبا عبج

 متربص امب !ذه هريدقت فترذحمب تلف -[ مث ر بص امب ] ةلوق قلعت مب تلق ناف - نيملسم وا - مكيلع ملس نيلئاق

 ىنعملاو معذلا و الملا هذه هبعاتم و ربصلا قاشم نم متلمتحا ام لدب وا مكرب» ببسب باوثلا !ذه نونعي

 ةيلع هللا ىلص يبذلا نع و ه انّدَب سناوا اهيف ىرا دق امب ٠ عه داوقك ٌةعاسلا متحرتسا دقل ايندلا ىف مقبعت ل

 -رادلا ىبقع معذف متربص امب ميل ملسلا لوقيف لوح لكزز ىلع ءادهشلاروبق يتأي ناك هنا ملسو هلأ و

 نم هب ةوقثوا ام دعب نم [ هقاّديم دعب نم ] « مكرجصب مكم 0 ناو مكيلع ملسن يا ملعنب قلعت نا .زونجتلاو

 زوجت و - رادلا ىبقف ةلباقم يف هنال ايندلا ةبقاع ءوع داري نا لمتحي [راذلا وس ] لويقلا و فارتعالا

 هزيغب نود:«فردقي و. قزرلا طبي ره هدحو هللا ئا [ قرا ام علل اهنا اهادوسبو متهجر كلاب نازي نا

 حرف الرش اورطب 000 ا هعسو و ةكم لها قزر طسب يذلا وهو

 اهندلا ميعن نا مهيلع يفخو ةرخللا ميعن اوبجرتسي ىفح ركشلاب هولباقي ملو مهيلع هماعنا و هللا لضفب رورس

 قبوس ةبرش وا تاريمت نم هلجعتب ام وه و بكارلا ةلاهعك هب عئمتي ارزن أيش آلا سيل ةرخآلا ميعن بنج ي

 ديا ملص هللا نإ لقهلوق] هر ر نم ها هيلع لزنا الون ] مهلوق قباط فيك تلق ناقه كلذ وحن وإ

 هلل ةلوبنإب اقرأ ينالا ةرئاكتملا ةرهاجلا تايالا نا كلذ ر مهلوق قمن يجتتلا ير ييجي الكوه تلت

 ةيا 2 ةولعج و اهب اودقعي ملو اهردحج اناف ةيا لك ءارو يأ ةدحو نارقلاب نب ,هكو هلبق ىبن انوي مل

 مكرفك ىلع مكميمصت دشا ام و مكداذع مظعا ام مهل ليق هذاكن رقتسلاو بميتلل اعفوم لك دلع لزت

 مهئادتها ىلا ليبس الفرفكلا ىف ةميكشلا ةدش و ميمصخلا نم مكقفص ىلع ناك ىمم [ئءاَشي ' نم لضيي هللا نا
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 2 رو هر دوم والو رم جت ءمه هل هو و 5 ٍ 0 هرم 26:2 ه2 ع هت ل ا
 كاوا 5 0 00 ةعم هك و -- ضرالا 2 مهل نا ول هل اوبيهجحسي أ ني دلاو ىنسعلا مهيرل

 مع هدام - - 2 هامدع خلع - م هل مررزمم< < ' 2 ج1
 ح ىنمك قع ا فير م تيل لن امثا ملغي ىن مقأ ©) ناهملا 7-0-0 * منهج مهوام و © باسعلا وس مهل

 د م3 ماي ذآ يوه: ص < ِْظ ا م كاس اخوها ء سرع 032 دعا 5 2 5 هَ ب 8ع
 9 نولصو نيدلا و اقيملا نوضقني الو هلل دهعب نوفوي يذلا 0 باجلألا اولوأ رْكَذتي امقا ىمعا

٠ 
 فلا

 مس
 سدالم هاي هام * طولا 5

 ةولصلا ١ اوساقأ و ع هير جو ءاعتب ور دص نيذلا و

 < 6-0 هاهو مع عه هو هوم ص هم سم#

 اسحح] ءوس نوفئاكحت و معبر نوفر لص نآهي يللا 1
٠ 

 هر 2
 ىذعملا و 3 اوباجتسإ ريد ةربخ أدتجم ىتقبملاو - كفن 00 امد ل ثمل هللا برب ٌكللَدَك هلوق

 ” م1 عمر" 2

 [باسحأا ءوس و ] ةزيح يف ام عم ول هربخ أدنبم | [وبِيجمَسَي "م وقنا نيكود قس قوبل ١' مهل

 ولع ,كنالا ةزمه تالخد * ءينث هنصر فِي ال هلك ةجذدب 190007 نا لع يعمل نعو هيف ةشقفاخملا

 فيلا لزنا امنآ 7
<2 

 ]ملع نم لاح نا يف لكثملا نم برضام دعب ةببش عقت نأ راكنال [ م 8 نمفا] هه

 دبؤلا نيب ام دعبك .بيجتسيف هر اداوج لهاعلا لاه م لزعمب باويتساؤ [ حل كر 5

 و اررظنف مهلوقع تادضق ىلع اولمع ى .ريذلا ي ١ [ بابل اولوأ 0 امن ل كدعلو ءاملاو

 م مورو صو» م 5 صمم هدم < معءومر مع

 34 1 هللا دهع نوضقتي نيذلا و هلوقك هردخ راذلا ىبقُع مهل كيلوا و أدتبم [ هللا دهعب َنوُكو نيذلا ]

 ةىكاهشلا نم مهسفنا ىلع كودقع ام هللا كبع و  هجوا لوألا و بابل ينوأا ةفص نوكي نا زوجي و - ٌةَنْعَللا مه مع
0 32 

 هوقو ام لك نوضقفي ال و [ َقاَنِشمْلا نوضقتي الو ] كب م مكيرب تسلا مهسفنا ىلع مهدهشا و هتيبوبرب

 ميمعت ىكابعلا ندد و هللا نيب و مهنيب قدئاوملا نم ةريغ و هللا ناميالا نم ةولبق و مهسفنا ىلع

 هللا لوسر ةبار لصو هيف لخدي و تابارقلا و ماحرألا نم [ َلَصوَي نأ هب هللا رمآ ام ] : صيصخت ٠ ادؤي

 مهترصن و ةقاطلا بسح ىلع مهيلا ناسخالاب ةوخا نوكصوملا اما ناميالا بسبسب ةتباثلا نيذمؤملا ةبارق و

 مههاع مالسلا ءاشفا و مهنيب و مهسفنا نيب ةقرفتلا حرط و مهل ةعيصفلا و رهيلع ةقفشلا و مهنع ٌبذلا و

 لك ورفسلا ىف ءاقفرلا و ناربجا و مدخلا و باحصالا قح ةاعارم هذم و مهزئاذج دوهش و مهاضرم ةدادعو

 لاقف ةّكمب هيلع اولخو ةعامج نا ضايع نب ليضفلا نع و  ةجاجدلا و ةرهلا ىتح ببسب مهنم قلعت ام

 نسحا ول دجعلا نأ اوماعإ و مَتُتْش ثميح م اونوك و هللا اوقثا لاق ناسارخ, لها ىم اولاق مدنا نيا نم
 معدوم ومصمم ”<

 نوشخت يا | مير نوسحي و ] نينسحملا نم نكي مل اهيلا ًءاساف ةجاجد هل تناك و هلك ناسحالا
 ودع

 قلطم [ 07 اوبساح# نا لبق مهسفنا نوبساحف [ باسهل هو وس ] اصوصخ [ َنوُفاَحَب و ] هلك ةديعو

 هرجصا ام لاقيل ال [هللا هجر ءاَعتبإ ]  فيلعتلا قاشم و لاومالا و سوفذلا ىف بئاصملا نم هيلعربصي اميف

 يدلجت و « ع ه هلوقك ءادعالا هب تمشي الثل و عزجلاب باي الئل ال و لزالزلا دفع ةرقواو لزاونلل هلمحا و

 ُتعله ال و تعزج نإ ام ءرعش# هلوقك تثافلل هيف درم الو عاهلا تحت لئاط ال هنال الو « مهيرا نيتماشلل

 هللا دنع اًئسح ناك هب ام اهنم يوذي نأ ىصؤملا ىلعف اهيلع لمعي هوجو هل لمع لك و.ه)دنز يئاكب كيبالو
' 1 ٠2162 3 

 نذسي الو اقر وكب 0 مارت ىرآل لالحأ| نمو ا مهئقزر امم ] لعف الد ًالعف ناك و ًاباوش هب قونس 2 ما 1 و
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 «وهعهد < 0-0 2 هومجم كي هع 2# قد ه< يبل اي 5 >ذ مه ممصم 2 دعدم 7 42

 0 امو ايبار ! دبز ليسلا لمكحا6 ايم ةيدو تءلاسف ءاص امنا نم لزَنا © راهقلا دحاولا

 37 6 هك - > >ذ هم“ َّط طاآعدو - ؟ هم < هم 1 2 2 هم
 ات م ١ بري كلذك ماع كن 10 1-0 5 2 اهلا قحا دلل | 13 , ان 1 |١ "1551 2ك

 س هدو » ل و 038 5 عموم د ا ىئيم < جحد 4 م

 نيجتسإ 6 لاثمالا هللا برضي كلا 0 ضل ّق متْيَكِمَتَعَن رساقلا ععفني اصامإو داعج بهذيف

 > 2-5 ,' 06 - ون ها 1 . | 00- ؟

 ىلع اوردقي نأ لضن قاخإ ةيلعردقي ام ىلع نوردقي ال نيزجأاع ءاكرش هل ودك ا ىنّمِب قرف ال

 قلخلا ىف كيرش هل نوكي نأ ميقتسي الو هللا ريغ قلخل9 [ء ءيشرلك َقلاَخ هللا لَك ] قلاخلا ةدلعر دعيامع

 رو هده د س

 ٍتويرص ةادع امو بسكاغيال [راجتلا ] ةيب ةيبوبرلاب دحوتملا [ دحاولاوه و ] ةدابع 00 نوكي الق

 روفلاو تاملظلا يلا ! ب ديا امك ةيزح و لطابلا و هلهاو قتلا رانا عوبش قثم اذه« روهقم و
2 

 1 هد 3-08 -
 / مه«. "5 ع لإ لن -7 - ! - . - مو *مو 129 ب*» و
 ديدحا )| نكي ماولو ةعلتخ+] تلالا و ىناوألا داو و ةذم ىلح| غوص ىف هد نوععتتي ىدل زاعلاب و عئانملا

5 0 5 2< 

 ةعئانم ىف ءاملا ثبتي ارهاظ ءاغي يا صراآلا ىف تكام كائذ نا و هب ىئعكل ديدشلا سايلا ةيف ىدلا

 فكلدك و زنكي و نه اها يعم يللا رامثلا و بوبجأ و رائبلا و نومعلا ىف هرانأ ىبت و

 ليصلا ديزي ةعفنماا 0 اا ةءرس :ىخ لطابلا هبشو - ةلواطقم ةنمزا ىقبت

 مدمس ب 55 5 1 .

 56 الرطملا نذل تبل ٌةيدو الا ! تركق مل تاق اف نان اب بسيذا ادا ةقوف وعطي ىدلاز لغلا ديزبو هد ىمعري ىددلا

 هلوق ىذعم امف تلق ناف - ضعب نود ضرالا ةيدرا ضعب ليسيف عاقبلا نيب ةبوانملا قيرط ىلع الا

 حني ام امآ و ةلوق ىلا ئرت الا راض ريغ مهيلع روطمملل عفان هنا هللا فرع ىلا اهرادقمب تلق -[هرذُكب]
 ته هه 5 .. ا 5 سه 1! 8 1 8 1 2-0
 نوكي ال و ةرضملا ص ايلاخ ععنلل اصلاخ ارطم نوكي نلت هوت قحلا الثم رطملا برش هدزا ساحل

 هدف ةدئتاعلا تملق [  عانَمَو | ةيلح اعنا ] هلوق ةدئاف امف تكتملذ ناف - فحاوجل) لويسلا و راطمألا ضعبك

 2 كاد نجح هج 2 ”س ع

 2 عا ةعملا نأ «سادلا عفني | اهامإو لوقي ىف يم. عقفلا 1 رلغلا و و ءاملا عمج هنأ اهردغب ةلوع ص ةدئاعلاك
9- 

 امو ةلوق و عادملا و ةيلعلا وهو بادي و ةنم ا دكوي امب عاغننالا هجرك م زاعلا و ءامل) نم مهعقني

 م همجح سم هم 0_1 هم معد _هع

 لع ةركذ ىف يف ءايربكلا راهظا عمزلقلا عاونال ةعم ةعماج ةرابع عاّنَم وأ ةيلح ءاغنبا راغلا يتبهيلع سفرك

 . . سمار 6 : 1 ا 5 8 ه هم
 ءادعبال 5700 ل نعام يلدقوا رجالا ركذ يف ءاجح ام وحن كارلملا ىزيج وه امك هي نواهتلا

 لع اعغتارِص اًنيعدنم اهبار ا 3 ءاملا كيو لثم ديز أشني هنم و يل ةياغ

 55 0 5 هام اع

 يفوو  لفجا.و ليسلا اعجا و اهديزي ردقلا تأغج و و هب يمرب يل ليصلا هأفجت [ ءاعج ] ليصلا هحو

 س هر ىمج ١ .ع : 0 00 0-7

 ءاجلاب نودقوي عرق و - - راغلا لكأي ناك ةنال ةب ةبور د ءارعب [ر ارقي ١ !ايماحتويب نحو - الاعح جاجخا نع ةيور ةدارك

 ه عل تاع #2 تكا

 نيدلا نينموملل ل نمل هللإ بِوضي د لدَك يل بوضي ةقلعتم مآلإ [ اوي واججست ىددلا ز - ساحل دعوي يلا

 اويايفسإ ي ١ ادباجتسإ ر ؛دصمل ةعص يا 50 ردقيرغلا الثم امه ي ١ اريييدسي 0 نيدلا ىيرغكللو ا |وباجنس |

 دنع مالكلا مت دق ليقو - نييوجتسملا ريغل نعا امركذ يف أدقبم ملل [ مهل ناول ] ةلوق و - ىنسحلا ةياجس لل
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 2 ورم عر م َس <6ه 11 0 1 .
 سا دعرلا ةروس فئاوا * 4 ب اود ةعرصم مكسر اعيمح ا ين ا مها 5 ول 41 اوييِجَي 6 1 نيذلإإو 5 قع مهيرل

 5 1 مع مهم -ت 6م هم مس هوي 6 مدس عع ايا هسا م عمعإ6ه<- 2 2
 اهو كح نمك ّك فير 0 م فيلا زن 3 ملعي ىندفا © ناهملا سني و مدهج مهنراص و هه باسعلا ءوس مهل

 ه هاها عع وع 7 6. >0

 7 6 سي نولصي يذلا و 6 قايم نوضقني لل و هلل 0 نووي يذلا ©) باجأألا اولوأ ركّذتي 9 ِط وعلا

 عنا دل
 ةراصلا او ١ 0 و م هجر اعنا ١ را يذل 6 1 اسحلا 2 نوفاختو مخبر نوشخل و ٠ لوي نا 2 ا مآ
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 2 سود رس س هيّ سو مم سم رس م سمها م <

 ىذعملا و اوباجنسإ نيل بحل [دقبلم ىلطعلاو - تفئاعشش مالكا لدا ازا عااقمألا هللا برب ٌكلاَدَك هلوق

 [باسعلا موس و ] هزهح يف ام عصول ما هرجخ أدتبم ومهم ما نيذلا و ]نجا يهو ىنسح ذسعلا ةبوثملا مهل

 ىلع راكنالا ةزمه تاخد *« يغش هنم رفغي ال هلك ةجذدلب لجرلا كما 0 رعخألا ىنعو -هيف ةضقانملا

 فيل لِ اَمنأ ] ملع اعدل لكدلا نم برض ام دعب ةيبش عقت نا راكنال | م 1 نمفل] عاوق يف ءاغلا

 رلا نيب ام دعبك بيو اسيل رصستسي م ' يذلا لهاجلا لاح نم م: علزعمب باجتتساوا ع حل انكر 3

 اورصبتسا و اررظنف مهلوق» تايضق ىلع اولمع نيذلا يا [ بابلألا د 1 4 املأ ]زيربالاو تبعا و ا

 ىلا هللا دهع نوضفلل ن لاو هلوقك هربخ راذلا ىَبَقُع ْمِهَل كلوا و ًادتيم [ هلل دهعي نووي نيذلا ]

 ةناهشلا نم مهسفنا ى ىلع ةودقع ام هلنإ م و  هجوا لوألاو بابل ياول ة ةغص نوكي نأ زوجت و- ةدعللا مل

 1 امل لك نو[ َقاَنِيمْلا وصفتي لول ىليالولاك مكي لا مهسفنا ىلع مهدهشا و هتيبوبرب

 ميمعت ىنابعلا ندب و هللا نيب و مهنيب قيئاوملا نم ةريغ و هللا ناميالا نم هولبق و مىهسفنا ىلع

 دل نا ب رص كلا رار اك ررو يقكرا نأ غب هللا ربما ام )4 ضيعته

 مهترصن و ةقاطلا بسح ىلع مهيلا ناسحالاب هولا نوئمؤملا امنا ناميالا بسجسب ةتباثلا نيذصؤملا ةبارق و
 7 السلا ءاشفا و مهنيب و مهسفنا نيب ةقرغتلا حرط و مهل ةىيصنلا و ,هيلع ةقفشلا و مهنع بذلا و

 لكو رغسلا ف ءاقف ذرلا و ناريج ! و مدخلاو باعمالا قح ةاعارم هذم و مهزتاذج دوهشو مهلاضرم ةدانعو

 لاقف ةكمي هيلع اولخد ةعامج نأ ضايع نب ليضفلا نع و  ةجاجدلاو ةرهلا 0 ببسي مهخم قلعت امم

 ليقطللا ول ديعلا نإ اوملعلاوث'نكشتنيلح "م اونوكا و: هللا اوقثا' لاق ناسارحإ كهل (سياولاةهنار

 نوشخي يل [ مهب نسحب و ] نينسدملا نم نكي مل اهيلإ ٌءاَساَف ةجاجد هل: تناك.و. هلك :ناضخالا
 قلطم ( اًوربَص ] اوبساح# نا لبق مهسفنا نوبساحيف [باسعلا موس ]اضوضملا | نرفاكي هوداو فلك كر

 ربصا ام لاقيل ال [هللا هجر َداَمَتْبا ]  فيلكتلا قاشمو لاومالاو سوفنلا ىف بئاصملا نم هيلعربصي اميف

 يدلجت و « ع « هلوقك ءادعالا هب تمشي الثل و عزجلاب باعي آلئل ل و لزالزلا دفع ةرقواو لزاونلل ةلمحا و

 تدلك تمزج 5 ام هرعشو هلرقك تثافلل هيف قرم الو عاهلا تمحت لئاط ال هنال الو « مهبرا نيتماشلل
- ٍ-- 56 

 هللا نذع اذسح ناك هيام اهنم يوذب 03 نمؤملا ى اعف اهيلع لمعي ةوجو هل لمع لك و + ادنز ىاكب نيالو

 8 هاعاورص . >

 دنسي الو اًقزر نوك ل مارحلا نال لالعا نم [ مهتقزر امم ] لعف الك العف ناك: ًاباوش هب وقس ماءالا و
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 نودذوي اًممو م ابار اًديَز كل لمدحلاف اهردقب 2 وأ تاكا 1 6 نم لن هو راها دحاولا

 5/12 لطم نا قحلا هللا م ُبِرُظي كلذك * لدم 5 عاَنَم 1 ةيلح اَنْ راذلا يف هيل
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 ره 42د
 ِِط

 اياَجتس) نب يدلل © لاثملا هللا 2 تل كاك * ضرألا يف 200 قالا جفني ب ما و 9 1 بشهديف

 ىلع اوردقي نا لضن قاخلا ةيلعر دقي ام ىلع نوردقي ال نيزجاع تيارت ميكر قلاش قلاغن نم قرغلا

 قلخلا ىف كيرش هل نوكي نا ميقتسي ال و هللا ريغ قلاخال [ ءُي لك قلاَخ هللا لق "ا

 بوبرم ء|دع ام و تاغي )ل [رامقلا ] ةيبوبرلاب دحوتملا [ ينطارلاوهو ] ةدابعلا ىف كليرش هل نوكي الف

 روذلاو تاملظلا و ريصبلا و ىمعالا برض امك ةبزحو لطابلاو هلهاو قلل هللا هبرض لثم اذه ه روهقم و

 عاونا مهعفنيو هب نويخجن سانلا ةيدرا هب ٌليستف ءامسلا م هلزني يذلا ءاملاب هلهاو قعلا لثمف اميل ٌدنم

 ديدحلا الإ نكي ملول و ةفلقخملا تاللا و يناوالا ذاختاو هنم ىلا غوص يف هب نوعفتني يذل ا زلفلاب و عفانملا

 ةعفانم ىف ءاملا ثبثي ارهاظ ًءاقب قاب ضرالا ىف تمكام كلذ نا و هب ىفكل ديدشلا سأبلا هيف ىذلا

 رهاوجلا فلذك و زنكي و رخّدُي امم هب تبنت يذللا رامثلا و بوبجأ و راثبلا و نوجعلا ىف هرانأ ىقبث و

 ليملا ديزب ةعفنماا نع ةخالسنا و هلاوز كّثو و هلالحمضإ ةءرس ىف لطابلا هبشو  ةلواطتم ةنمزا ىقبت

 ىتنأي الرطملا نال تاق - ةيدرالا تركذ مل تاق ناف- بيذأ اذا هقوذ وفطي يذلا زلغلا ديزبو هب يصرب يذلا

 هلوق ىنعم امف تلق ناف - ضعب نود ضرالا ةيدرا ضعب ليسيف عاقبلا نيب ةبوانملا قيرط ىلع آلا

 حفني ام 008 هلوق ىلا رت الرماد مهيلع روطمملل عئان هذا هلل فرع يذلا اهرادقمب تاق كتاف ' -[اهر دق

 نوكي الو ةرضملا نم ايلاخ عفنلل اصلاخ ارطم نوكي نا ببجوف قحعلل الثم رطملا برض هنال نريلا

 هيف ةدئاغلا تلق - [ عاَنم وأ ةيلح عنب ] هلوق ةدئاف امف كملق ناف - فداوجلا لويسلا و راطمالا ضعبك

 ام انما و ىنعملا نآل سنا مني ام امآ و ةلوق يف عفذلا ىف زلفلا و ءاملا عمج هنا اهرذقب هلوق يف ةدئافلاك

 امص و هلوق و عاتملا و ةيلحلا وه و باذي و هنم هيلع دقري امب عافتنالا هجر ركذف زافلا و داملا نم مهعفني

 هجر ىلع هركذ يف ءايربكلا راهظا عم زلفلا عاونل ةعماج ةراجع عاَنَم رآ ةيلح ءاغنبا راَذلا ىف هيلع نود

 ءادتبال نمو نيطلا ىلع 07 يلذقرأ نجلا نيد ين ءاج ام وحن كرلملا ىزيجه وه امك هب نواهتلا

 ىلع اعفترم اهفتنم اهبار دبز هضعب و ىنعمب ضيعبتلا وا - ءاملا دبز لثم دبز أشني هنم و يل ةياغلإ
 ىفو- لفحا و ليسلا أافجاو اهديزب ردقلا تأفج و هب يمرب يأ ليسلا هأفجي [ 1 ]+ كيصلا ةحعو

 26ه و : 07 7 0 : 0 2 30-7 9
 ءايلاب نودقوي عورق و - راغاا لكأي ناك هنال ةبرر ةءارقب أرقي ال متاح يبا نعو -الفج جاجعا ىب ةيؤر ةدارق

 نيذلا نينمؤملل لاتسألا هللا بري فلدَك يل برضهُي ةقلعتم ماللا [ اوباجتسا يدلل ] - سانلا دقري يا

 اوباجتس) يب اًوباَجَتْساردصمل ةغص [ ىنسعلاو ] نيفيرفلا ثم ام» يا اوجيجسب مل نيذلا نيرفكللوا اونا

 دنع مالكلا مت دق ليق و - ىنيييجتسملا ريغل نعا م ركذ يف أدنبم ثا



 ( همها )

 معصص
 ١م هم مرو < >2 ها ماع 2 امم اع دقع 26 2 0
 تومسلا يف نم نجس هلل و © لل 5 الا ١ نيرفكأ 55 كل ِ 0 اهو هاف خد ءاملا ىلا هيفك

 ملا 06 ني نللا لق“ نضرلا نر ترسل ى نم لد © ٍلاّصألاَ 1 ودعا ميلظ و 5 او نارا
 ىوتست له ما ه ريصبلا و ىمعلا ىونسي له لق ا تال ارا ل نوكلمي ل وا عنو 7 نم مم مممه<- سهو 7” اه صم و مه هم هوم ه سم دس اج

 وهو ءيش للك قلاَخ 6 لق * مهجلع ُقْلَكْلا مباَشنف قلد وقلما ير هلل ادا ما 2 ا ثماظلا هدم 6 8 4 71-3 تاع ت7

 --ج> 2

 رهاظف دبرا ةصق ىلع ام ىملق  هلبت امب نيفصولا نيذه لاصتا هجو ام تلق لق ناف  قحلا وعد هيلا

 هلأو هيلع هللا مقلط هللا لوسر اعد دقو رعشي مل ثييح نم هب ركم و هللا نم لاح# ةقعاصلاب هقباصا نال

 ىلع امأو - قح وعد ةوعدلا تناكف امهيف بسيِجأُف تنش امب امبةسخا مهللا ةلوقب هدحاص ىلع و هيلع ملش و

 هلاو هيلع هللا قلم هللا 0 ةوعد ةباجاو مهب هلا ولع هللا لوسر 20 ىلع ةرقكلل ديعوف لوالا

 [ْمهَل نوبيجسي 1 ]هللا نرذ نم ] راقعلا مهوعدي نيذلا هيلا رعد َنيذْلاَو ] مهيف مهيلع اعد نا ملسو

 هيا هيفك طسب نم ءاملا ةباجنساك ىل هيفك طساب ةباجنتساك ةباجتسإ لإ [ 6 طسابكألا ] مهتابلط نم ءيشب

 هراغف تيجي ناز, دقيإلاوزميلا !ةقجلامي ) عهطعي الا :ةيفكاظسيب اوهمنرإلا نامل ءاضلإ وي ةافآ علبو قاتم كيرلا

 ليقو - مهعفن ىلع ردقيالو مهتباجا عيطتسي الو مهئاعدب ع نامج هنوعدي ام كلذك و هاف غلي و

 قلت ملف ةعباصا ارشان امهطسجف هيرشجل هيدجب ءاملا فرغي نا دارا ىمب مهتهلأل مهئاعد ىئردج ةلق ُ ا

 آل [ ٍللَض ف لل ] نيونتل اب هيَ طسابك  ءانلاب نوعدت عرق و - هبرش نم هتبلط غلجي ملو أيش هنم هاك

 [ يجي هللَو] » مهتباجا عطتست مل ةهلألا اوعد نا و مهبج# مل هللا اوعد نا مهنل هيف ةعفنم ال عايض ىف

 [ مهللظ ] هل كقنت و هيلع اوعذتمي نا نوردقي 9 اوبآ وا اوءاش هلاعفا نم مهيف ةدارا ام ثادخال نوداقني يا

 نم لاَصْيْلا و ودغلاب كيرق و - لاوزلا و :يغلاو ٠ نم اعغلا او: وا ةقماالا لو ةقيشمب نلطا كفر طيب كطاوطأ 32

 ضرالا و تاومسلا بر نم مهل لاق !ذا هذال ميل هل ديكاتو مقار عال ةياكح [ هللا لك ] هليصألا ىف اولخد اذا اولضأ

 لوقي امك اذه وب هللا نولوقِدس م مدظعلا شرعا برو عيسلا تومسل سلا بر رم لق هلوقك هللا اولوقي نا نم نب مهل نكي مل

 مث هنم اًفاثيتسا و ةياع هل اري رقت ةرارقا يكمن فكالوق اذه لاق يلوق !ذهلاق !ذاف فكاوق |ذهأ هبحاصل رظاذعلا

 مهناف مهل باوجلا نع اوعك نا يا اذيقلت نوكي نازوج# و - ثميكر ثميك لوقلا اذه ىلع كمزايف هل لوقف

 نم متذختا ضرالاو تاومسلا بر ةومكملع نا دعي 1[ الو هنود 0 . م مدان هوركذي نأ نوردقي الو هنونقلكي

 مهسفلأل نوكلمي ل ] تارشالا بيس مكرارقا و مكماع نمديحوقا| بمبس نوكي نإ بجي ناك امم مقلعجف ءايلوا هنود

 ىلع. مهومترنا دقو مهريغل هذوعيطتسي فيكف ارض اهذع اوعفدي را اهوعفني نا مهسفنا ىنوعيطتسي ال [ ارم اعف

 ةفيع[اوقلخ ] ا ةزمهلا ىفعمو اولعجأ لب [ اولَعَج ما] ممتلاف زيبا امغبهبسقاعلا تيمجشللاقرازلا عولاخل

 ّئَنح ب رز هللا قاخ ,هيلع ةباشتف هللإ قلخ لقط وقله نق نيقلاخ ءاكرش هلل ارنخنب مل مهنا ينعي ارشل

 ذا ةنعف امك مهدبعت 0 ءاكرش ل هزات ةداوعلا ارو لسإو هداع هللا ردق 5 قل دل ل ءالؤه رد اواوقي

 رس دعرلا روس

 اس ءجلا



 | دعرلا ةروس

 ارو ءرجلا

0007 

 2 0 3 الك ىسو زنا ت7 2 35 وة ةرير مورعلو ب اوم سهر مم سم

 طسأد ا ينل مهل ن نوبيجلستي ال هنود نم نوعذي نيذلا و * يقحلا ةوعو هل © ٍلاحدلا نيدش وهو هللا
- 

 هيلع يبنلا نع 00 و د يا هل نيدماح رطملل نيجارلا ناجعلا ي نم دعرلا عماس

 دتشا اذاو هل تحبس نم ناحدس هذع هللا يضر يلع نعو  ةدمسب دعرلا ميسي نم ناسبس لوقو ناك هذا مالسلا

 نعو كلذ لبق اًدفاعو كلباذعب انهت الو ىبضغب انك ! مهللا مآسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دعرلا

 لئوم ةئلملا نم كلل لاقف وهام: دعرلا نع ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يذلا تلأس نوهيلا نأ سابعا نبا

 نمو - كامب سهل هللا قلخ نم قلخ نسا نعو - بالا اهب قوسيران نم قيراخ# هعم باكسلاب

 ميسي [ هتفيخ نم ٌةكذلملاو ] مهتركبرطملا و مهتدُفا تارفز قرجلا و ةعئلماا تاقعص ٌدعرلا ةفوصنملا عدب

 هتردق ىلع لد ام و هدنع يفخلا و رهاظلا ءاونساو ءيش لك يف ذنانلا هملعركذ  هلالجا و تبيه نم ةكئلملا

 ثيح [هللا ىف نولداجي ]هتايأ ارركنا و هللا لوسر اوبذك و اررفك نيذلا ىنعيإ[ ْمُهَو ]لاق مث هتينادحو و ةرهابلا
 يدر ماظعلا نيني نم مهلوقب قئالخلا ةداعاو فسعبلا ىلع ةردقلا نم هب هفصي ام ةلوعر ىلع نوركتي

 هلل تان 50207 مهلوقب ةدلاوتملا ماسجللا ضعب هنولعجي ر دادْنألا و ءاكرشلا ناخناب ةينادحولا نوري و مهر

 نم اهب بيصيف يا لاعأل واولا ليقو - قلب اوضح دل لطابلاب ًاواداج و هلوقك لطابلاب مهلادج |ذهف

 عم هيلع كفو نيح هللا لوسرل لاق يرماعلا ةعيبر ىب ديبلاخا برا نا كلذ و مهلادج لاح ىن ءاشي

 برا ىلغ لمراو ةيلولس تيب يف تومو ريعبلا ةدغك ةدغب ارماع هللا ىمرف هلتقل نيدصاق ليفطلا نبرماع

 ةركامملا ةدش يهر. ةلحامملا [ ٍلاَكَمْلا ] ديدح ىم ماوه سات نم أ[ اني نع ينردخا هلققف ةقعام

 ىلا هب ىعمو هداك اذا نالفب لح وهيف دهتجاو ةليعأا لامعتسا فّآكت اذا اذكل لمت. هنم و ةدياكملا و

 ه دجملا نصغ يف شوي عبن عرف هرعش * ىشعالا لاقر ًافدصم لحام انيلع هّلِعجَت الو ثيدعلا هذمو ناطلملا

 نوبسدحي ال ثدح نم ةكاهلاب ,هيتأي هثادعال ديكلا و ركملا ديدش هنا ىذعملا و  لامملا ديدش كئدنلا ربزغ

 يل بثذ نم ٌلوحا هنم و لاتحا اذا الحت لوحي لاح نم لعفم هنا ىلع ميملا متقب جرعالا أرق و

 داسومو دشا هللا دعاسف ءاج امك ةردقلاو ةوقلا ىف الثم نوكيوراقفلا ديدش ىنعملا نوكي نا زوجبو - ةليح نشا

 مهلو3 ىلا ئرت الا ةريغ هنع رجعي امب عالطضالا و ةوقلا ةدشب اتوعنم ناك لاحم دتشا اذا ناويحلا نال دحا

 ةرددلا فا فتن نانا دج لا+ نايطتاو نعبد[ سلا وعد 0]ك هصاوقنو زهظلاةومعرراغغلاا نا تكلالواوفاوفلااطثوف

 ةوعدلا نا ىلع ةلالدلل ّقعلا ٌةملك كلوق يف هيلا ةملكلا فاضت امك لطابلا ضيقن وه يذلا قعلا ىلإ

 لك و ا .ىعدي 33 و 0 كن ل اعد ورا ها يفس علل ولا نعمل ور طانفلا رمد ل عم اق ةوبغي 1 سوسو تلا جنود

 !يف دلا هدلإ هجوي ناب اقيقح هنوكل قد“ ةسبالم ةوعد كعن نا نا ةلوس يعادلا ىطعي ر امل ءاعدلا هيلا هجري ناب اًقيقح هنوكل: قسلل ةسبالم ةوعو: تناكف هل ةهلصم ناك: نإ هّلرَس ىعادلا ىظعي

 يذلا قعأ ىلا فاضت نا يناثلاو - هراعد يدج الو عفني ال ام فالخب عفنلاو ىردجلا نم ةتوعد ىف .٠ 5 و . . ٠
 25 . 1 كا 7 5 5 : 1 و 6. 5 5 51

 ءاممد لكو هللا وه قحعلا نسعلا نعو - بيجل# عمسي يدلا قحا وعدملا ةوعد ىذعم ىلع الع وزع هللا وه
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 2 5 ل سا د هةهرس- هيمح م طاع مو ج همام عاوز موه

 وس موقب هللا دارا 3 0 مهسقلاب امم اورد ا 8 امم ردغي ل هللا نأ 0 ريمان نم ٠ ةذوظفح# هفلخ
2 

 20 © سه ةمربم باص 1 و

 ّق لاعتلا فلا ينشد و اعمطو انو قرجلا 7 000 © لا 0 تا لا ِ هل كرم الف

 0 ير 126 عمدت ريبسم ع س

 32 نولداجت مه رو ءاشي نم اهب ٌبُيِصُيَ قوءاوصلا لس و ع متفيخ نم 37 هدم ا معلا

 يؤختسملا ءاوتسالا ىنعم لرانتي ىتح راهذلاب براس وه نم و ليللاب ىتسم وه نمو لاقي نا ةرابعلا
 سه < تهححستولا 5 0 92 ّ 0 -

 فاطم ابيراسو هاوق نإ امهدحا  ناهجو هيف تلق براس و فخأسم وه !دحاو لواذت دقف الا و براسلا و
 تمد كم >2

 ىينثالا ىنعم يف نم نأ لا فُخّتشُم ىلع ففطع هنا ي يناثلا و فكس ىلع ال فختس## وه نم ى لع

 6 جراهنلاب راسو ليللاب ىاسم نانا كفم ءاوس ليق هذاك * نابحطصي ّن كسدراد قم لدم نكن ع* هلوقك

 - --مء ١ 5

 |[ كتتدعما !فعوصم و غشا هنن نم و رييج نم ورع ب نوفا ميال كرم [ هل ] ين ريمضلا و

 2 هلوقك فناقلا م ءانلا كءمغد داف تثايقدعم 50 ةهتءالكو ةظفح ين بلع ل نم تاءامج

 ه2. عه

 ىلع ءاج اذا هبقُم نم تالق وهرا  ةب أرقي ملو نيعلا رسكب تبقعم زوجب و - نورذتعملا ىنعمب نورذعملا

 [ هللا رممأ نم - هنوظفحي ] ةنوبتكيف هب ملكتي ام نوبقعي مهنا را اضعب بقعي مهضعب ىنال هاف لاقي امك هبقع

 الهلا نم ند را - هللا رما نم ٌتابقعم ليق هناك ظفعلل ةلصب هللا ٍرْمآ نم سيلر اعيدج ناتفص امه

 كرو يافع نيرزاةنع هاجم جرا ليل ةءارق هياع ٌليلدلا و هظفخب مهرمإ هللا نا لجا نم يا هللا رما

 َتننذا انا هنمقذو هللا لابو هن فانا هللا رماب 25 ةمركع و دمع ى در وعج د و يلع نب

 راهقلا و ليلا م 5 1 ةلوقك فرك و بوني نا ماجر هلق نأ مهر مهتلئسم و هل مهئاعدب

53 1 0 1 50 - 2 ١ - 4 -ٍِِ-_ٍ 4 (5 5 - 

 هللار ما ن رص دال ةمهوت ف هنوظفعحي ىناطلسلا لوح ةهعدسما ليقو - ىندحرلا نم

 دماء 8. 22 1 5
 نم ضوع ءاغلاو ةبقعم وا بقعم عمج ٌتيِقاَعَم هل عيرقاو - عب مكهقلا ىلع وا هلزاون و هاياضق سم ىلا

 سا هرعمدص كب 010 3 دة ه4 5
 اما رب نوعا ةمعذلا و ةدفاعلا ص [ موق 2 رديغب ال هللإ نأ ريسكتلا ى نيفاقلا ىدحا تهدح

 [ًًقبَطو نيا م م م1 ا 2 لاو 5 ا يضاعملا ةردكب ةليمجلا لاعلا سس [ سناب
 يا كنافيلا كتذدح ريدقت ىاع آلا 'لاعملا لعفلا .. لعاف:لعفب اسيل امهنال امهل' الوعفم: اوكي :نا صبا

 اك قبلا نم لاغلا ىلع نيبصتنم انوكي نازوجيو - اعامطاو ةناخا ىنعم ىئلعوا - عمطو. فوخ دارا

 يقل نعي ماد سدنم و دم يا نيبطاخملا نموا  عمطو فوخ اذ ىاعوا - عمطو فوخ هسفن ىف

 نوجل!باجسلا ىتف «رعش «بّيطلاوبا لاق ثيحلاا ىف عبطي و قربلا عمل دنع فاخ قعاوصلا عوقو نا عمطلا و

 قع ونزفانطملا# ونص هققادل رص راطغلاو كفر كت ليفاؤا ا وعروطلا ئقكتو اهدس دريك نيدو اذا فاو مع

 ةيف عمطي و رصم لهاك رطملاب هلها عفتني ال ام نالبلا نمو فهي ثفب هل نمو تبيبزلاو رهتلا ةفيزج قف

 ةباحس لوقت كنال ةليقث عمج [ ٌلاَقْنلا ] وةباعس حاولا ر سذجلا مسا [باحشسلا ] هب ىيحنر عفن هيف هل نم
 مدس و [ هدم نعرل | سيسي و ] *ءاملاب لاقثلا يهو مارك ءاسن و ةميرك ةأرما لوقت امك لاقث باعس و ةليقث

| 



 مب دعرلا ةروس

 الرع زج 0

 (ة3ع

 ه هو ماك ص 50 2و ه ب 52 رص ممم سم اع يوم

 يم مكنم ءاوه © ٍلاعتملا ريبملا ةدايتلا و بغل مل © راّوقمب دنع يش كو“ نايزت امو ماحر 0

 ه ص اهمد هسصم ها و ١ - هر عد هكيو ىف هع فامإد ممم وه صام رمسو يطعم

 نمر هيدي نيب نم تبقعم هل © راما بِراَس و ليلاب فمش و نم و هيرهج نمو لولا رس

 ام نوك نودح+# مهنا ىفعملا نوكي ناوه وزخا ةجنواو - ةدوصخ“ تايآ يف ادحتاو انعرش ءايجزالا لعجي ملو اهب

 نابل تفتر ان ار ددقا قالا هيلز اندر ديما سن) امنا فكلذ ةكدمبي لما نودتعي 3 كايا 'كليلط زنا

 امب لد دقل و ىلاعت هللا وهو ءاجنالاب مهتياده ىلع ردات داه موك لكل و هيلعرداقب تمسلو مهرودص ىف

 هريغ تايا فالخ تايأ رذنم لك ةءاطعا نا ةتمكح اياضق ىلع ءايشالا نيدقت و هملع تاياؤكذ: لف ةنوور

 دهيلا مهباجال ةحلصم و اريخ مهحرتقم ىلا مهتباجا يف ملعول و ةينابرلا ةمكحلاب ردقم ذفاذلا ملعلاب ربدم رما

 مهنياده ىلع ةدحو رداقلا وه هملع اذه و هتردق هذه نم نا ىلع هب لد دقف يناثلا هجولا ىلع اما و

 هاري: ناو. اهناتمط مالك نكي نا .كمتحا [ مع هللا ] ه ةريغل كاذ ىلا ليبس الو مهيدهي قيرط يلب ملاعلا

 لمحت ام يف امو [ 70 لمحت اس ] ملعي ليقف ىيدتبا مثريخالا هجولا ىلع دآهل اريسفت هللاوه ىذغملا

 دلولا نم ةلمحت ام ماعي هنا ىذعملاف او شو كاك يان ناف - ةيردصم اماو ل ارصوم انما كادزت ىو ضيع ارو

 لاوحالا نم كلذ ريغ ورصق و لوط و عبق و نسخو (جادخ.و:مامتو ةثوناز ةروكذ نم وه:لاح يان لقلع

 ضضيغَر ىلاعت هلوق هذمو انا هقطغو داملاب ضاع لاقي عصقنت يا ماحرألا هضِيْعَت ام ملعيو ةيقرتملاو ةرضاحلا

 لاقيو اكسنت اودا زو ىلاعت هلوق هفسو اذك هذم تددزاو يح هنم تذخا لوقت ادّئاز هذخأت يا دارت امو - ءاملا

 ىلع لمتشت دق و دحاو ىلع لمتشت اهناف دلولا ىدع ةدادزت و محرلا هصقخت امم و دادزإ و هسفنب كازف هتدز

  اجدخم واما: نوكي هناف كاولا دمج هذمو هما نطب يف ةعبرا عبار ناك اكيرش نا لوري و - ةعبرا و ةثلثاو نينا

 عبرا ىلا و ةفينح يبا دنع ىنيكنس ىلا اهيلع ديزا و رهشا ةعست نم لذا ىنوكت اهناف هتدالر ةدم هنم و

 نطب يف ىقب كادح نب مرهو نيتنسل دلو كاحضلا نا ليق و فلام دنع سدخ ىلاو ئعفاشلا دنع

 لمح ملعي هنإ ىنعملاف ةيردصم تناك ناو رثكي و لقي ةناف مدلا مذمو - امره يمس فاذلو نين عيزاالقا

 نا زوج و - هلاوحا و ةتاقرا نم و فلذ نم ءيش هيلع ىفخت ال اهدايدزا و ماحرالا ضيع ملعي و ىثنا لك

 نييدعنم ريغ نيلعفلا نا ىلع اهيف امل وه و ماحرالا ىلا لعفلا دنساف هتدايز و ماحرالا ىف ام ضويغ داري

 ةعصتإ ىلع نيزت' نا. كاذدزالا"و» ككلذ ماب لذا وا رهشأ ٠ ةينامثلا عيضت_نا, ةضوضهغلا: سلا, لوق_ «دضغيزو

 ةزواجبال دحو ردقب [رادقمب ] مامتل دلو ام نايدزالا و مامت ريغل اطقس نوكي يذلا ضيغلا هنع و - رهشا

 [نيلاعتملا ] هنود ءىش لك يذلا ناشلا ميظعلا [ ربل ]ردقب هنثلخ ءيش لك 3 هلوقك هذه صقني الو

 ين بهاذ [ 3 ٠ اهنع ىلاعتو نيقولخملا تاغص نع ربك يذلا وا : هتردقب ءيش لك ىلع يلعتسملا

 بلط يا ىفختسإ ىم هدخع ءاوس ىنعملا و ابررس ضرالا ىف برس لاقي ةهجوو هقيرط يف يا ىتفلاب برع

 قح ناك تلق ناف  دحا لك ةرصيي راهنااب ارهاظ تاةرطلا ىفببرطضي نمو هتملظ يف ليللاب ابتخم ىف هافخلا
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 معابق نم تالخ دقو نسل لد ةّئيسلاب عى يس دو © نودلخ اهيف 5 © رّثلا تح 5

 0 موه مث عدو 00 آه - : 1 ا هم تت و ا

 اورفك نيذلا 0 516 باع ديدشل كك ناو * مهيْلظ مي سأنلل ةرفغم دن ناو ” تلئملا

 هء هب سوءهرب ص 2 2ع ٌئدد|إ هم

 ضْيعَت ا ليف ّك لمعت ام ماع هللا 3 نآه موق لكل ورذنم تنا امنا ” 3 نم يأ هيلع لن 1

 [لكألا ىف ] اعيمج لوعفملا و لعافلل ءانجا| ىلع ءايلابو نوذلاب[ ُلَقْقت وز املا ءاقلاب[ققفيي شيفر ني

 بجعتي ناب قيقح بدع مهلوقف ثمعبلا راكذا يف مهلوق نم دمحم اي [ بيعت ْناَو ]:اهنوكس و فاكلا مضب
 ءينش نوها ةداعالا تناك نيقلخب يعي ملو ةميظعلا رطفلا نم كليلع ددعام ءاشنا ئاع ردق نم نال هنم

 لم يف. نوكي نا زوجي - مهلوق رخآ ىلا [ انك اذا ء] بيجاعالا نم ةبوجعأ مهراكنا ناكف هرسيا و هيلع

 تفئلوأ ]- ديِدَج قَخ يفت ذاك هلوق هيلع لد امب بصصن اذا و لوقلاب ابوصنم نوكي ناو - موف نم الدب عفرلا
 هلوقك رارصالاب فصو [ مهقاَنعا يف لعل كئلوأ و ] مارفك يف نووامتفلا" نولملكلا تكفلرا [ مهيب ار نيذلا

 [ ةئسَحل ندم ةَسلاب]هديعولا ةلمج نم وهواهدايقا و لالغا دشرلا نع مهل «عههرحنو الآ ْمهقاَْع ْيِف انْلَمَج نا

 نا ملس و هلاو هيلع هللا ىاص هللا لوهر اولأس مهنا كلذ و لابمالاب مهيلا ناسحالاو ةيفاعلا لبق ةمقنلاب

 نيبذكملا نم مهلاثما تابوقع سل [ تلكم مهل نم تل دقو ] ةراذناب مهنم ءازهتسا باذعلاب مهيتأي

 نم هيلع بسقاعملا و باقعلا نهب امل ةلثملاو - ةرمسلا نزوب ةبوقعلا ٌةلّدملاو اوئزهتسيالف اهي اورجتعي مل مهلامغ

 ئيرقو  نفاصتقلا'لاثملاو ذم, متصصقا و: ةججاض“ م كجرلا تلثما:لاقيو "بلثم ٌةَئيَِس ايس هزه ةلئاعملا

 ميملا مضي تنلثملا و - ةرمسلا لاقي امك ءاثلا نوكسو ميملا ع فب تلثملاو  ىهعلا ءاغلا عابتال نيتمضب ٌتّتمْلا

 [ ْمهمْلَظ ىلع ساذلل ةرفثم ودل ] تآبكر و ةزلك لش مج الو انوقيضت متملكملا تضيختت انا ىلا

 ةرفكملا تأيسلا ديري نا - ةجرا ينو مهسفنلا نيملاظ ىذعمب لاحلا هلحم و بونذلاب مهسفنا مهملظ عم يا

 يبذلا لاق تلرن امل اهنا. يورو - ٌلاهمالا ورّدسلا ةرفغم!اب ديري وا - ةبوتلا طرشب رئابكلا وا  رئابكلا بيذدجمل

 هيلع زنا ًالول ] « دحا لك لكل هباقعو هديعو كولو شيعلا احا اذهام ةزواجت و هللا وفع الول مالسلا هيلع
 تدي 5 ساك ا

 تايأ وكن اوهرتقاف اداخع ملسو هلا و يلع هللا ىأص هللا لوسر ىلع ةلزذملا تايالاب اودتعي مل [ هير نم هيا

 اقنفا ولست لاو ملم هللا تق يونا اواو فزن كافقمر تملا ءاهحا و ٌةيح اصعلا بالقذا نم ىسيع و ىسوم

 نايتالا الا فيلعامو لسرلا نم كريغك احصان و ةبقاعلا ءوس نم مهل ًافوخم وا رذخم تلسرا لجر ثنا

 ىوعدلا ةه“لوصح يف ءاوس اهلك تايالا و تناك ةيأ ةيأب ةلصاح ىلذ ةَدصو رذنم لوسر كنا هب مدي امب

 رصمل اب ةملع ءاضنقا ايم بس ىلع يا يبن لك ىطعتاو ,!دقمب ع 50 دنع يذلاو اهنيب تواغت رل اهب

 ا 0

 صخ ةيابو ةيادهلا نم هجوب هللا ىل | مهوعدي.و نذلا ىلا مهي لهي ءادبنالا نم [داه موق 51 اهل هريدقت و

 ارم” دع علا ةروس



 ١م دعرلا ةروس

 مس“ ءجلا

 خ
94 

) »88( 

 .- مبا . - - هم

 اهفورح اعوكر ةدس و دا نوعبرأ 2 تس يد ةيكم دعرلا ةروس اهتاماك

 مسن اع م

٠ 

"” 

 © ميِحرلا نمح نيج 7 هللا 7

 م1

 هللا © نودموي 3 سانلا َرثكأ يلو عل فيَ مم كلا لن ي ينم بعل تيا كل فق

 ههه هجم و 51| اتت هس 0

 لجال يرج# ِك * رمقلا و سمعا رخ و و شرعلا ع ىونسا ' اهنررت دمع ريغ تومسلا حفر 0 نأ

 ع - مع 0س 0 - همر سما”و عيمو 2

 ياو اهي ٌلعتَحو ضر ص يذلا وهو و © 0 معراراتلا ب ملل تبالآ لصفة ١ ئىدع
 0 | 2 / ب اي ظ ه مدس 2

 موقل تيل فذ يف نأ َرآهنلا ليلا ٠ ىشغي نب ريشا ندجوز هيف َلَعَج ترم لكن هع * ارهنأ و
 00 سى صوم ت 5 5 ه تاب و5 ها هت امال ل ا 1 ا 0 2 2000

 ندعي ناهس ربغاو نآوذص ليخا و 1000 َ © ُثْنَج و تروج عاطف ضرألا ىفو © نوركفتي

5-0 
 دحرلا ةروس

 ةبيجعلا ةلماكلا ةروسلا تايأ تايالا ىلت يا ةروسلا باكل كارملا و ةروسلا تايآ ىلا 0 1

 ينر اهدحو ةروسلا هذهال هياع ديزم ال يذلا [ٌقَحأ اوه هلك نارقلا نم [ كيلا لن يذلاو] لاق مثاهباب يف

 [يذلا ]و أدنبم [هللا ] « ةملعلا ديرت 7-0 نيا ئردي ال ةعرفملا ةقلحلاك ره م لوق مالكلا اذه يف

 ربخ دعبربخ تيا ُلَصَقَي رمالارب 1 «اوقو ةفص نوكي نا زوجت و - ل ' يذلا وَقَو هلود ليلدب ةربخ

 اهل مهقيؤرب ناهشتسا فناقسم مالك [ اهنورت دمع ريغب تومسلا عفر ] تايلل ركذ نم همدقت ام ةرصني و

 هتف المار دي [ رمال بكي ] ن نيتمضب دمع كورقو - هنورَت يبا ةءارق هدضعي و دمعل ةغص يه ليق و - كلذك

 هيلا عوجرلا نم مكل دبال لصفملاو ربدملا !ذهىابو ءازجلاب[ نوقف -مكلعل | ةلزخملا هبتك يف هتايأ[ُلصَقُي يو

 نيجوز يجوز ”تارمثلا: عاونا عيمج ىم ابين قاخ [ نأ ن نيجوز اهيف لعج ] ]* نوخلاب باك ع ىنسحلا أرقو -

 ضماخلا وولحلا و ضيبالا و دوسالا نيخوزلاب كارا ليقو - تعءعوخت و كلذ دعب ترئاكت مث اهدم نيح

 املظف قولا اريضيفا ةثاكط سلي [رابتلا ليلا ىشعت ةفلتسملا قائضالا نه تكلذ ةبشا ام ورْيِبَقاوُرْيَعَصْلاو

 ةرراجتم اهنوك عم ةفلتذ“ عاقب (ةيربتمؤتسا ديوشتلاب ينعي عيرق و - وو ل

 ىرخا ىلا رهشللا) غرزلل :ةحلاض و ةوخر ىلا ةبلصو ةديهز ىلا ٌةميرك و ةخبس ىلا ةبيط ةقماتم

 هلاعفال عقوم ديرم رداق ىاع ليلد فكاذ و ةيضرالا سذج ف اعيمح ا عم اهسكع ىلع

 سانجالا ةفلتخ“ عطقلا هذه يف ةتباناا ليخخلا و موركلاو عورزلا كملاذك و هجر نود هجر ىلع

 مئازرلا و موعطلا وا ناولالا و لاكشللا ىف رمثلا زالت 1 ر ,دحاو مام ىقُْت ف 000

 فاطعال بصنلاب تنجو عرق و - لعجو ىلع تروج 2 ًاعطق فتفحاصملا ضعب ينو - اهدف ام

 نإاوكصلاو - تدَجوا باذعأ ىلع افطعرجلاب ليخنو عززو كرثو - تر 03 3 ىئلع 0 ا نيج ز ىلع 0 5 1 َ 7 هم 3 -

 ىنب ةغا مضلا و زاجعلا لها ةغلر سكلاف مضلاب عيرق و - دحاو امهلصا و ناسأر اهل ةلخخلا يهوونص عمج
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 انيدح ناك 00 بابل ىلا 5 ةربع مهضاقت ناك دقل © َنْيِمرْجُملا موقلا ن ء اذساب 1 ال ادا دال نم

 3 دمو ديو هج دامه سمه اص «رع ا هدا هو 622 همم ممم هو همه اا لكل

 نونسوي موقل ةمحرو ىدهو 0 لك لدصفتو هيدي نك 0 نيل نكلو ىركغي

 مىتبذك يا اوبذك دق مهنا اونظ و رصنلا نع اوسأيتسا اذا ىتح مهرصن ىخارتف الاجر الا كلبق ى

 بيذهتلا ةدم نا ىنعملا و - بذاك ءاجر و ّقداص ءاجر مهلوقل مهلراجر و ا -”نورصنيامهنانا مهن دح ليا مهمتنا

 ّط وذقلا اورعشتما ىتح ثدامت و مهيلع تاراطت دق ةلرماتاو هللا نم رصخلا ر اظننإ را م ةوادعلاو

 نيح اوُنظ و سابع نبا نعو - باستحا ريغ لم اك ار مهاجم ] ايندلا ىف مهل رصن ال نا اومهوت و

 نقب نفح زل: ادزج دقو زج لقط ناعدر وسل نم اقم جوملا قل لق | :قاازقم
 لابلاب رطخي ام نظلاب دارا دقف سابع ىبا نع اذه رص ناف هللارْصَن ىقم هعم اوما َنيدْلا و لوسرلا

 وه ي ذلا ىنظلا اما و ةيرشبلا هيلع ام ىلد سفنلا ثميدح و ةسوسولا ةبش نم بساقلا ىف سج# و

 فرعا مهىيذلا هللا لسر لاب امف نيملسم'ا نم لجر ىلع زئاج ريغف رخآلا ىلع ىيزئاجلا دحا مجرت

 لسرلا نا مهلا لّسرملا نظو ليق و - ميبق لك نع ردم داعيملا فلم نع لاعتم هنا و مهرب ساذلا

 نورصخي مهنا يف لسرلا مهتبّذَك يل لسرلا ةهج ىم اوبذك مهنا مههلا لسرملا نظو وا - اوغلخأ يا اوبذك دق
 مهردعو اميف مهموق مهنبدَك دق مهنا لسرلا نظ و ىلع ديدشقلاب اًوِبْدَك عيرق و - هيف مهوقدصي ملو مهيلع

 دق مهنا لسرلا ىنظو ىلع لعءافلل ءانجلا ىلع فيفغتلاب اوْبَدَك دهاج“ أرق و - مهيلع ةرصنلا و باذعلا نم

 مهدعومل اوري مل اذا مهموق نا ىلع اما و سادع نبا ليرات ىلع امسا ةرصنلا نم مهموق هب اوثدح اميف اود

 عورق ول و اوبك دق لسرلا نا 0 لمرسلا طو وا - مهموق دنع ىنهبذاك نونوكيف انومكبوك دق م 4 مهل اول 'اق ار دا

 ديدشتلا و فيغختكلاب يع كرق - مهدعوم يف مهوبذك مهموق نإ لسرلا هع ناكل !|ىدشم اذهب

 نمد كارملا و ينك قمم الا تا د ينبملا يغاملا ظغل ىلع [ ي يجف ]و ةاجن و ةاجنا ى

 مولا نع انساب نري لو] هلوقبىاذ نيب دق ر مهتاجن ءاشي نا ىنولهأتسي نيهلا مهنلا نوذمؤملا [ ماش

 عجار وه ليق و  فاقلار سكب مهصصق يف أرق ىم ةءارق هرصخي و لسرلل [ مهصصق] يريمصلا [ يملا

 تلقا "شكلا أرق نمي [ ردع اًديدَح 0 ام] يف ريمضلا عجرإ مالاف كناق ناف 2  هتوخاو فغسوي ىلا

 بنكلا' نم ةلبق يأ [ هيدي ند يدا قي دصن ] نك و ] قرتفيأ ًاثيدح نارقل | ناك اس يا نارقلا. ىلا

 سايقلا و عامجالاو ةذسلا هيلا دنتسي يذلا نوناقلا هنال نيدلا ىف هيلا يانْحب ب [«يدت لُك لْيصفت وز ةيرافتسلا

 وه نكل و ىلع عفرلاب كلذ عرق و + ناكربخ ىلع فطعلل نعل دعب بصن ام باصتنا و لقعلا ةّلدا دعب

 ماسم اميا ةناف تفسوي ل مكدامرأ اوملع مطار هلار هلع هللا ؟كلاطاامألا نوسر نشا ةيس ع دب يذلا قيدصت

 ٠ املصم نس ال نا ةرقلا ةاطعاو توملا تاركس هيلع هللا نوه ةئيمي تكلم ام و ةلها اهملع واهالت
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 تومسلا يف يا نم نا 6 ىنيملعلل ركذ اوه نأ * خت 2 م هيلع مهلقست امو © نيمو تصرح

 مهم ورب س ومص م مقوط همو <

 مدينا 1 را © 9 نوكرشم مهو 1 هللاب ب مهوَدفَأ ن نمو و © َنوُدرَعم اهنع مهو اهدلع نوردهي ضرالا و

 لد فينس 9 ور وه ىو 2 هموم دمام -

 يملا 5 ا ىايِبس هذه َلُك ق نورعشي 3 مهو هدب ةعاسلا مهيناَت وا هللا ِباَذَع نم يشاع
 53 8 1 © م ماكي 5 دم 26 2

 يجحون الاجر ٍْ فلبف ن نم كاسر 5 © نيكرشملا نم 7 و هللا نججس و يزعبتا نمو و ان ةريصب
 - اها 222 هم ه 00

 5 رادلو ط مهلبك نم يذلا ٌةَيقاَع 5 تيك اًورظْدَيَ ضرألا اوريسي م لإ ط 0 نها ص معلا

8-2 
 5 ه6 2 هم هد 1 و2 2 < هه سمكدو ل

 0 انوصن مهءاج اب لَو مهنا اوذظو نا ل اذا 6 © نولقعت الث“ اوُقّتا نال ريخ

 - ةمو - م هر . .٠ و 0 5

 درغلا بيذاجب كلئكامو ةوكلو ةيلاغلا نورقلا نم ,ىضفم هال |ده اشم ني مل هذا 1 ةرباكم اي م دملع دق مل

 دممروررومم هرم سمس ه6

 هلوقك كا [ِساّنلا رك امو ٠ ٠ لئاوغلا ها نوبي و فسويب [ نوركمي مهو ] رمالا ىسوم ىلإ انعم 0

 م همس <

 توكلاهتو [ تصرح ولو ] نيلمؤمب 3 امؤ:يا ةكم لها نارا سابع نبا نعو - - نونم ويل سادلا رّثكأ نك 7

 ةعفنم توليذي نا مهركذت و هي ريد ام ىاع مهلأست امو مهدانع ورفكلا ىلع مهميمصخل مهناميا نئلع

 5 - ماهو تزمع م م عمو -- .

 بلط ىلع ثحر ةماع [ يملأ ] هللا نم ةظع [رفذ الا وه نا] هرابحالا و ثيداحللا ةلمَح ىطعي امك ىردجو
 سودلدس هموم

 [اهيلَع نورمي] ةديحوت و ةتافص ىلع و قلاغلا ىلعةلالدو ةمالع ن نم [ةيا نم )هةر نم لور ناضل ام ةاجنلا

 يدسلا أرق و -هربخابيلع ورم رء!دنباا ىلع عفرلاب ضر رىورقو - اهبنررجتعي )ل اهنع نوضرعم مهوياهنودهاشبو

 - ضرالا عفرب هيلع نوشمي ضرالا و هللا دبع فيصم يف و هيلع نورمي ضرالا نوئطي و ىلع تيضصتلاب ضرألاو

 هقلخأ هّنابو هللاب ةرارقا ىف [ مهدها نم 8 ؛ امو ] هربعلا م كلذ ريغو ةكلابلا رمألار ان نم نوريام كارملاو

 - ناميا و كرش مهعم باذكلا لها مه نسحلا نعو  نثولا ةتدابعب كرشم وهو آلا ضرالا و تاومسلا قئاَخ و

 -ممللجإو باذعلا نم مهردغي ام ليقو - مهاَشْعَت ةمقن [ يشاع ] « هقلخب هللا نوهبشي نيذلا مه ساجع نبا نعو

 قيرطلا و ليبسلا و يلْهِبَس ديحونلاو ناميالا ىلا ةوعدلا يه يتلا ليبسلا هذه[ يليدس هذه ] *قعاوصلا ليذو

 ريغ ةحضار ةجح عم هذيد ىلا وعدا يا [ ةريصب ىلح هللا ل اوعدا ] هلوقب هليبس رشف مث ناثتؤي و ناركذي

 3 ينعبتا نم اهيلا وعديو انا اهيلاوعدا ديري هيلع فطع [يفعبلا ى 9 وعدا يف ردنسملل نيكات انو ءايمع
032 

 نم م و هناب أدتبم ارابخا انآ ىلع افطع يزعبتا نم و امدقم اربخ + ةريصب ىلع و أدتبم انآ نوكي نازوجتو

 نمو 5 يف عفرلا ٌةلماع وعدا نب نم الاح ةريصب ىلع نوكي نأ زوجتو 5 نوع ىلع ال ناهربو يح ىلع ةعبتإ

 يلم ام مصوس# سات

 ةكئلم لزنال اذير ءاشهرولا نولوقي اوناك مهنال ةكئأم 2 [ اجر آلا ] « ءاكرشلا نم ههزنا و [يببإ نحس راوإ ذ ينبت

 ىتءرقو + اناركُذ هللا ءاهبنا لزت ملو «ع«أ ةديندملا حاجس د اد وا

 ةوسقلاو ءافجلاو لهجأ| مهيف يداوجلا لها و ملحا و ملعا مهن [ ىبرقلا لهأ نم ] نوذلاب [ مهْيلا يحون]
 هب اوكرشي ماف هللا اوفاخ نيذلل [ وقنا نيذلل ريخ ] ةرخآلا لاعلا وا - ةع ةعاسلا رادل و [ ةرخشا رادو ]

 اذلسر| امو ليق هناك مالكلا هياع لد فوذ<+ب ةقلعتم نخب ا« ناجلاو اقلب [ نولقعَت الفا ] يرقو - ةوصعي ملو



 (باو

 اني 5" 6 0 ه2ع6 5

 ا.” فموي ةروس ونيت 5 كثيداحألا ليرات نم .يذنملع دف ينكننا ذك تو يح ميلا وه هلا

 امييدرعلا
- 

 "مد - 006 6. 5م فن 0

 نم ٠ تكلذ © ١-0 ينفعلا و املسم يزنرت * ةرخآلا و اهدا ف يأ و كَ ضر رالاو تومسلا

 مدهروووه2 هدو هدد و م 65م6

 ا سانا رثكأ 5 © نوركمي مهو 8 0 نا | مهيدل ا ل 700 يك بُيغلا د
 تم ص

 6-5 - : 9 2 ومو مد ه مد ء 7 ءد

 بوقعي نا ىور و - ىندغخ الهف لاق بدلا هاكأي نا فاخاو ىاوقل فكلذب ىنرم| ىلاعت هللا مالسلا هيلع
 ١

 هسفنب ىضمف قحسا هيبا بمذج ىلا ماشلاب هنفدي نا ىصواو تام مث ةذس نيرشعر اعبرا ةعم ماقا

 تبلط هل موديال هذا ملعو هرمإ مت املف ةنس نيرشعو اًثلث هيبا دعب شاعو رصم ىلا داع مث همث هنفدو

 ةافوتف ةدعب 0 هلبق يبن ةاتمت امه كنك ةضيرلا 10 هيلا ةسقن تنقلت دلاخل] مئادلا كلاملا 2

 م ؟ ءاملا نياع ارم اكمب 0 ف هولفد و هدف ةولعج و ومر نم اقودنص 0 لمع نا فارلابب 75 اوأرف

 عشوي نوذلو نون ميئارفال دلو و اشيم و ,ميئارفا .هل دلو و ادحاو ير هيف مهلك اونوكيل رصم ىلا لصي

 اياقب ىلع مهيديا تمحت ليئارسا ونب لزي مل و رصم هدعب قيلامعلا نم ةنعارغلا تثراوت دقل و ىسوم ىتف
 - هعءو م 6 - ١ 81 . مع

 نم و  كلملا نم ىف [ نم ] ملسو هلآ و هيلع هللا ىلص !دمتم هللا تنعي نا ىلا هئابا و فسوي نيد

 ليواتلا ضعب و رصم كلام ضعب وا ايندلا كام ضعب الا طعي مل هنا ضيبعتلل ثيداحألا ليو
 ينابلا فاملاب ينافلا كاملا لصوب و نيرادلا ىف ةمعنلاب ينالوقت .ي ذلا كنا [ 5 تننآ ]

 ا توقعي لاق امك ىذسحلا و ريخأب هل متخي نالو مالسالا لاح ىلع 7 ٌبلط د يدون ]
 هم ه 6 هوو مع 2

 -قاباا نمسا[: نيسلصلاب ينفعلأو ] ليقام ىئ اع ثومللا هدمت نوكي نا زوجي و - نوملسم مكن و الا نتومت الو

 لاقف توملل ةلئسملا و ءاكبلا ريثك أف هدنع تاب نارهص نب نومهم نا زيزعلا دبع نب رمع نعو - مومعلا ىلع زا
 ١ 2 هيك 5 م

 لاقف نيمل ملل ةحار وريخ فكتويح ينر اعدب ثمماو اننس تييحا اريثك اريخ كيدي ىاع هللا عنص هل

 م © 6 هم

 تلق ناكأ د يحلل ينقعا و املسم يفوت لاق ةرمإ هل عمجو هديع هللا رقإ امل ميول ديعلاك نوكا الفا

 « ءادذلا ىلع وا- هجولا ن رسح كيز ؛اخإ كلوقك بر هلوقل فشصو هنا لع تبان تعلق تومسلا ٌرطاف بصتنا مالع

 ءادنبالا هلخ#”و ماسو هلأو هياع هللا ىلص هللا ناؤسرل باطغل او فسوي ءاجذ نم قبس ام ىلا ةراشا [كلذ]

 تيل ابنا نمو يذلا ذعمب الوصوم 5 نوكي ن ا زوجا و - - ناربخ [ فيلا هيحوت بُيغلا راَجنا نم ]لوقو

 ينير مدت ل كنتو ويجري ميمو لا كي نيمو بيغ ءانبلا !ذه نا ىذعملا و ربخلا هيْحوتو هقلص
 م ذل رم ومودي 66ه س مريم همس 2

 َبحلا تبيع ئف ةولعتح# نا اوعمجا و هلوقك رثبلا ىد : مهاخا مهو واقلا وه و مهرما اوفس از ده بوقعي

 كثيدحلا |ذه ةلمح نم 0 مل هنا نيبذكملا نم دحا ىاع كح مل هذال ةدنك ىنمب و شيرقب 5 اذهو

 بيوجعلا صصقلا ذه صت و هبربخا اذاف ةموق ملع نم نكي مل و ةنم عمسالو |دحا اهيف ىقلالو ههابشاو

 : 3 0 5 : 5 5 9 ا كك :
 ليقو مب مكبت هوركذا |كف يدولا ةيج نموناو هذه سيل ةنا ين ةببش عت مل ةتاورو ةدلمح زجعإ يدلا
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 مم م8- ةمرد سر ل مو د

 هل ارك شرعلا ىلع هيوبا عفر و © نينما هللا ءاش ها نأ شم اولد لاو هيوبأ هيلا 3 فسوي

 مس مامس ه6 مام هضص ممم 6 ص © سم 2ص هاو 05 مس م اة رم هس - ير

 ينجرخأ ذا يب 6-3 دقو 2 ىبر اهلعح دق 3 نم يايءر ليرات اذه تب 01لقو |.ويس

 2 تود« م هس عااه < سم هر

 امل فيطل يب نا ٠ ىنوخا نيبو ينيب ىطيشلا عَن نأ كعب ن .رم وجا نم مكب 3 جلا نم

 كن يئئام و فلا كقي)ةيريفلا] كناكاوأ (قسربلا زا ةيرذلا .ىوسا الجر ؛نوعبسو: ةغضباو .ةئام نيلمخو كنفلا

 كالا امه ليقو - ىيحت هما تناك قحسا يبا نبا لاق  امهقذتعا هيلا امهمض [ هّيوبآ هيلا ىرا ]

 با معلا نا امك ما ةلاخأا نالوا - مالا ماقم اهمايقل اما: عدت ةبارلا نال يوتا دحلا اهلحجلو اًهجكوؤتفا هما تلقا

 درصم مهلوخد لبق هيلع مهارخد ىذعم ام تلق ناف د قعشا و ليعتسا و مهرب كباب ملا 1و , هلوق ةذص و

 اولَحكا مهل لاك ] مث ةيوبا هيلا مضو هيلع اولخدف همث تيبوا برضم ىف يف مهل لزن مهلبتتسا يح هناك تلق

 هيوبا مركا هيلا اوعمتجاو ةريرع ىلع ايوتسم ةسلج# يف سلجر رصم لخد اًملو*[ يما هللا هاش نا رم
 نوفلااف/ لقيا روغياو 1[ ادعس )نزوبا دو زمقع نحنا ةوخ لا تعي[ ٌهَلاورَمْلَوا] و يرشلا ىلع اميعقرع

 مّضلاب هيلا امهاراف ٌةَبقلا هيلع الخدف هاوبا هيلا عفري نارمات لاغبلا ىلع لمعت يقللا كولملا بابق نم ةبك ىف

 افينم لوخدلاب تلق - ةّيشملا تقلعت مب تلق ناف -رضم اوُلْحْدَأ كلذ دعب لاقو هنم امهبرَكو قانتعالاو

 ةريظن و هللا ءاشوا مكلوخد يفاونمأو اوملسا مهل ليق هناكف مهلوخد يف نمالاب مهفاضتا ىلا دصقلا نال ىمالاب

 ةميخغلا و ةمالسلاب اًدْيقم نكاو اقلطم عوجرلاب ةيشملا قّلعُت الف هللا اش ىا امناغ املاس جرا يزاغلل كلوت

 مث هبلع مالكلا ةلادل ءازجلا فذح مث نينمأ متلخد هللا ءاش نا نينمأ رصم اولخا ريدقتلاو امهب اًهْيمم

 ميدقتلا باب نم هللا ءاَش نأ هلوق نار يماغتلا عدب نمو - لاعأا ىذو لامعلا نيب ةيئازجلا ةلمجلاب ضرتعا

 يفو هيف لوقا ام يبردا ام و بوقعي مالك يف ل م 6 رفغتسا ت تروس هلوق دعب ام اهعضوم نا وريخاتلا و

 1 ةيحللا ىرج“ ةيراج ,هدنع ةسيسلا تعناك اف هللا ريغل اودجست ن ١ مهلزاج فتيك قبلا نانا ناف - هرئاظن

 . .٠ و

 5 م 7-2 و 500 هلا . 35 ب

 اوجتس ف سوي لجالاووخو هاذعم لدقو  هابأي | نجس مهرررخو ةابجأاريفعت نود ءافح"] الا يمناك ام ليقو  ريقونلاو

 » ةمولم ال ىخسحأ وا اذب ىئئيسا « ع« لاق هبو هيلاءاعإ كلذك و هب و هيلا نسحا لاقي ةوبثةيف اضيا !ذهو اركش هلل

 دمنا [ عزت ] عجانملاو هايملا ىف نولقتني شاوم باح و دمع لها اوناك مهنال ةيدابلا نم [ وُدِجْلا لَم"
 ا 2 ه1 30 5 م .ع 5 3 .٠

 تغيطلا] هسخن اذا هغسنو ةغزن لاقي يرجلا ىلع ةلمحو ةبادلا ضئارلا ,سخت نم هلصاو نئرغاو ائئيب

 “4 1 5 9 5 3 م ها 2ع

 ذخنا ؛فسوي نا يرر و - باوصلا و ةمكحلا هجر ىلع :يج# ىتح قيفر هلجال ريبدتلا فيطل [ ءاَشْي امل
 - و - : 57 < ىا : ا : 2 5 ١

 نين اركتو تاكا: ا ثو يلح كل نئازخو بهدلا و قرولا ندازخ هلخداف هتثازخ ِف هب ناطف بوقعيب

 تبقكامو سيطارقلا هذه كدنع كلقعا ام ىنب باي لاق سيطارقلا ةنازخ ةلخدا اماف كاذ ريغو حالسلا

 لايكربج لاق ةلْسِم ينم ل روع 5 هائست اموا لاق ليئربج ينرما لاق لحارم ىنامث سلع قلل



 ياا

- 
 5 مو هم 26 ا ه١ سه همدعرعم ه2

 ءاهتانإ 50 © ميدقلا ٌفْلَم يغل كنا مللت اولا © نوت نا الول فموي 1 ُدِحل يا مهوبا لاق
_- 

 3 | سريع |ةهمسا معو تو

 8 اولا 6 دلع ال ام للا نم ملعأ 0 ل لك 1 10“ اًريضب اف عبو ىلع هدقلا ريشبلا

 مريعلم سرع رعد © سص مرعس رثث ممص مس 50 هم6

 واخ ميحَرل روععلا وه يبر ل ني دودد لما ولكم ملفه ميحرلا وقعا هنا - رفغتسا فود فج اطخ اكان نيو ان رفقتسا

 ةموق مف ةاوح نموادلو نلول (َلاَق ]ٌريعلا َلَصفْلا امل شايع بأ 1 و و ةناطيح زواجو هذم لصفنا اخ الوصف

 ىلا ةبسفلا ا دكتلا 2 1 نامت ةريسم ينم لجقا ن.نديح صيمقلا مار هللا دحر [ 7 20000 دجال ْيَذا]

 اهدييدشلا يف قي مللابتلا ةدّنغم زوج لاقي الو دّنفم خيش لاقي مره نم لقعلا راكنا و كمرقا ا نقلل
 فكياهذ ى وغل [ ميدقلا فلم يغفل !- ينومتقدصل ي 1 مكديذفت الول ىذعملا و اهربك 8 54 نارعق

 ه تام دق هنا مهدذع ناكو ةئاقلل كلئاجر و هركذب ءلرقوب فسويل ىدبح# طارفا يف امدق باوصلا نع

 10 لاقي اريصي عجرف [ اريصب كَ ٌنراَف ]بوقخي هاقلا وا - اصوقعي جو ىلع صيمقلا ريشبلا حرط [ هدقلا ]

 هللا 2 ن< اوكار هلرف ف تكيس ٍ دجال تا هلوق ينعي [ 5 لقا ل 6 اذا ةدتراو

 ينزح ر يتباوكشا امنا هلوق ديرت و هيلع هعقوت نا كل و لوقلا هيلع عقي مل أدتبم مالك] ملأ ينا د

 ام لاقف رصم فلم وه لاقد فسوي فيك ريشبلا لأس هنا يورو - قلقا ام هلل نم ملغأو - هللا كا

 ليق- [ مكر فغتسا فوس ] ةمعنلا تمن نآلا لاق مالعالا نيذ ىلع لاق ةتكرت نيد يا ىلع فلملاب عنصا

 مهلاح فرعتيا ليقو - ةباجالا تقر هب دمعتيل ةعمجأ| ةليا ىلا ليق و -رح#لا تمقو ىلا رافغتمالا زهآ

 ةعمج ةليل لك مهل ر فغتسي ناك هنا يور دقف مهل رافغتسالا ىلع ماودلا دارا ليقو - اهصالخا و ةبوثلا قدد ىف

 يلرغغا مهللا لاقو هيدي عفر غرف املف رحسلا تقو يف ةولصلا ىلا ماق ليقو - ةنس نيرشع و فين يف

 كلرغف دق هللا نإ هيلا يحراف مهيأ ىلا اوتأ اص يدلول رفغا و هذع' يبرجص ةلقاو :فشزيأ ىلع 1-6

 كيلا: حوي مل ناف اير اذه كفي مل نا امكوفعانم يغيام ةبأكلا مهنلع دق و هل اولاق مهنا يور و - نيعمجا مهلو

 امهقلخ ااوهاق او نوي ةفلخ ففسوي ماقو وعدي امئاق ةابقلا يشل لبقتساف دبا نيع اذل هد الق كلا

 باجا دق هللا نا لاقف مالسلا هيلع ليئرجج لزذ ةكلهلا اهنا اونظو مهديج غلب سك نك عشا لذا
 هم مور 0

 [تفسوي لع اراك امل *مهئابذتسا يف + فلذخا دقو 53 ةوجخلا ى 1ع اك دعي مهقيتاوم نقعو فتدلو ين كاتوعد

 2 ن#

 ةعبرا ف فكاملاو فسوي جرخ و هعم ىمب هيلا زهجتيا ةلحار ينام و ازاهج ةيبا ىلا فموي حل ليت

 ليخلا ىلا رظنف !ذوهي ىلع اكوني ىشمي وهو بوقعي اوقلتف ,هعمجاب رصم لها وءامظعلا و دذجلا نم فالإ

 فيلع مالسلا مالسلا ةيلع بوقعي لاق هيقل املف كلدلو اذه 2 لاق رصم ىنومرف اذهأ اذوهي اي لاقت سانلا و

 ملعت ملأ كلرصب بسهذ ىنح ىلع تيب تبا اي ايقتلا امل هل لاق ففسوي نا ليق و : نازحالا بهما
 ه ع

 بوقعي نا ليقو - كنيبو ديب لاك كود بماست نا 5 ىنكلو ىلب لاقف انعمجت ةميقلا 5

 - م : يم .. 5

 ةنامكه مهنلثاقم و ىعوم عم اهلم اوحرخ و ةارساو لجز نجي اه نوعبس و ىناغتا مهو ر صم اولخد هدلوو

0 



 11 فتوي راع

 رس ءزجلا

 ع
 ع

 ثيم

 نعل هللات اولاق © نينسحملا رجأ َعيضَي ف هللا نات ؟ريضيو كَ نم هنا * اًنيلَع هللا ىم دق
 ْْز ءودو عومومم

 © نيمحرلا محب 0 مهل هللا رفغي * ممتع تنثك لق هن عطش انك ن نإ و اًديَلع هللا كر
 مدس يي س مود مري م2 ه6 ىس 3 هما ) ب ريمربممم | ه6

 رييعلا تَآَصَق اَمْلَو © نيعمجأ مملطاب ي يذولا و و * اريصب تاي نأ دجر ىلع هوفلاف اذه يصيمقب اوجه
2000 

 1 1 هوب هو 0 وم صم لل © م : 5

 ةلامكشال ريمضلا عضوم نينسحخل عضوف مهرجا أ 0 ال هللا ناف ] كتاعاطلا ىلعو يصاعملا كاع ا 00 01

 5 8 2 ممم ص ممل - رسما و هد هر

 نينسحملا ةريس و ربصلا و لئوقثلاب انيلع فكاضف يا [ انياع هللا ترتا دقل] « ندرباصلا و نوقتملا ىلع

 1 <04 ا 5 000 ا 3
 انلذاو كللملاب فرعا هللإ نا مر الرجصن ماو قدد مل منال ن ,نودمعدم ب نيكطاخ اذك انا انلا>حو انناش نآاو

 ووومس س6 6م م ر

 وهو ب برثلا نم بييرثتلا كاقاو بتعالو مكيلع بينأت ا[ مكيلع بيزكت ال] كيدي نيب نكسمتلاب

 اذا هنال عرقلا و دلجلا ةلازا عيرقتلا و ديلجُلا نإ امك برثلا ةلازا هانعم و شركلا ةيشاف وه كلل عيل

 ضارعالا قزمي يذلا عيرقتلل ًالثم برضف هدعب سيل يذلا فجعلا و لازهلا ةياغ كلاذ نك بهذ
 هع ومب حج م06 - و نس ح

 ىذعم ن نإ مكيلع ين ردقملاب 0 بيرت هكلو -_ مودلا قلعت م كناق ناف 5 ةوجولا ءامي بهذي ر

 00 . 000 34 ٠ 7-0 اني

 ةرجيغب مكنظ امف بيرثتلا ةنظم وه يذلا موديلا وهو مويلا مكبرثا ال ىنعملا و رفغيبوا - رارقتسالا

 هللا رفغي و كلا لان ندير خم طرف ام ةرفغمب مهل امدف [ مهل هللا رقي ] لاقف أدتبا مث مايلا نم
 ءو26

 مولا وا - مكلاب م امير هلا يدوي كتتسملا موشن ةفنم وابباعيلمل_ عراضللاو يضاملا ظفل ىلع كل
 هوو ع4 م مع

 يفر و - مهنئيطخ نئلع مهمدن و مهتبوت نم موا ددجت 5 هللا نارفغ لجاعب ةراشب مكل هللا رفغي

 يننورت ام شيرقل لاقف متغلا موي ةبعكلا باب يتداضعب ذخا ملسو هلا و هيلع هللا ىّلص هللا كرفت

 تير ل فميري يخا لاقام لوتا لاقف تردق دقو مبرك خا ن داو ميرا اخ قرف اولاق مكب العاف

 َتيرْتت ال َلاَ هيلع لتاف َلوسرلا ثييتتا اذا سابعلا هل لاق ملسيل ءاج امل نيفس ابا نأ يور و - مولا مكي

 (ةراهتوقلا د11 لطازناو دبة يملك ىرملاوا كله هللا زقعل مس وا هلا" علق اهلا : ىلطهللاب لولعتر لاقف لعفف ْمكيَلَع

 لاقف كيف اًذم طرف اما كنم يئييماف نحن وةيشع و ةركب كماعط ىلا انوعدت كنا هيلا اولسرا ةوفرع

 ادبع غلب نم ناحبس نولوقيو ىازأل نيعلاب يلا نررظفي مهناف مهيف تعلم ناو رصم لها نا فموي

 ينار يتوخا مكذا سانلا ملع ثميح نويعلا ىف تنظعو مسار كوم قلو غلب ام امهرد: نيرشعب عيب

 نم ناكو فسوي ذيوعت ين ناك ي ثلا ثراوتملا صيمقلا وه ليق 52 صم اوجه! | ميهاربا 5 ةدفح نه

 يفرغ الا ميقه الو ىلتبم ىلع عقي ال ةنجأ جرو ةئف, ناف"هفلإر علوي 7 مالسلا هيلع ليئربج ةرسا ةنِجلا
 ىلا تي وا - اريصب كتراف هل دهشي و راص ىنعمب امكح“ ءانبلا ءاج كلرقك اريصب 75 ا كج

 لاق ومال اوه نزهها ليقو - اعيمج هلا ينتأي د يبا ينتأب يا [ ْمُهلهَِب ينوثا و ] هلوق ةرصخي وريصب وهو

 رطل لشرساع فاح وهو هلمح ليقو - ةقئزحا امك هحرقأف هيلا مدلاب اخوطلم صيمقلا لمحب هتنزحا انا
 وهمه تا مج م

 دلبلا نم لصف لاقيرصم شيرع نم ثجرخ يريعلا تلصف ٠] اخسرف نيذامث ةريصم امهخيبو ناعنك ىلا
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 0 ا طا اوروإ 2 ما -- هةاعمو ه٠ صمم.
 |] تفسوي روس 3 نيد اذهو فسمي انإ لاق ل تنال فنا 1 )ف © نولهاج 5 3 هيا و تويت محلاعف امم

١ 
 ري فرحا ٍِ - - 9

 سس نع يذلا جتا هجو ةفرعم نع م مهمل اقنوم امتلح ناو نيداا ةبجح نم مهاتا [ مماَع

 هحنق_نيملتترال]] نرلهاج مدا لا هدخأ و فسويب ] مقل ام مبق متماع له لاقف بشاتلا هيعاري نا

 حابقتسالا ىلا وعدي ىبتلا ملع نال هنم هللا ىلا متْبُعَف هحبق ملع له ينعي هيلع متمدقا كاذلف

 قعل اراثيا ابيرثت و ةبتاعم ل نيدلا ىف مهلاشفت و مهيلع ةقفش ةعالك ناكف ةيوقلا لارج حابقتسالا ّ

 ظيقملا ىفشتي و ,رودصفلا .ثفني و برركعلا هيف سنتي يذلا ماقملا كلاذ يف ةسفن قح ىلع هلل

 ايعجراو اهنزرا اص مهلوقع 00 يي ا اهأطوا ام ءايبنالا قالخا هللف روتوملا كردي و .قنحملا

 لهاج الإ هيلع مدقب الو ماعلا هيضتتي ام اولعفي مل امل او و ءاملع اوذاك مهنا مهفع ملعلا ي وفن نري 7 لش

 - .ةنازولا و: ملحلا .ىاوا اوغلبت نا لبق شيطلا و هفسلا دح ىف نايبص ا نإ هافعم ليقزو:- نيلهاجب عه امس

 بانك هيلا اودآ ليق و - لوقلا اذه لاق مث ةانيع تضفرا 1 اي مهنا. نعور

 لها انام 5 ام رصمزيزع ىلا هللا ليلخ ميهاربا يبا هللا مدبذ قحسا نبا هللا ليئارسا بوكعي نم- بوقعب

 هياعراخلا تاعج و هللا داييذف قرح راغلا قوي يمر و ةالجر و هادي تدّشف يدج امإ ءالجلا اذب كك تيب

 ٌببحا ناكو نبا يل ناكف انا اًصا و هللا هادف لتقيل دافق ىلع نيكسلا عضوف يبا اما و ًامالسو ادرب

 تبهذف بئذلا هلكا دق اولاق و مدلاب يطام ةصيمقب ينوتا مث ةيربلا ىلا ةتوخا هب بهذف يلا يدالوا

 اولاقو اوعجر مث هب اوبهذن هب ىّلستا كنك و هما نم هاخا ناكو نبا يل ناك مث هيلع يئاكب نم ٌيانيع

 يلع توعد البو يلع هتدور ناف اًقزاس .دلنإالو قرست,ال تيب( لهارانا ركلذل هتسبح كلن) و قرعتلا

  فاذ مهل لاقف هربص لمع و كلامتي مل باتكلا سوي أرق املف - مالسلا و دلو نم عباسلا كلردت ةوعد

 تلق  هيخاب مهاعف امم تلق ىاف  اورفظ امكر فظت اوربص مكر جصا باوجلا بستك و ىكب باتكلا أرق امل هنا يورو

 ادحا ملكي نا عيطتسيال ناك ىذح هب مهرافج و ةماو هيبال هيكا نع ةدارفاب لكتلاو مغلل ةايأ مهفبرعت

 باجنالا ىلع كذا و- ماهفنسالا ىلع[ ذا ك] عيرق - ىئذالا عاوناب هل مهؤاذيإ و زيزعلل لهلذلا مالك آلا مهنم

 ةلالدل لولا نتفذحتو تقييوي عسا وا تفلسوي , ىتثا, ىتعم قلع فموي تارا دنا يبا ةءارق يفو -

 تلق - هوفرع فيك تاق نآف  تابثتسالا رركي وهن عسب امل برحتشم بيعنم مالك اذه و هيلع يناثلا

 آلا هلثم ردصي ال هب مهبطاخ ام ناب مهملع عموه هنا هب اورعش ام كللذب 00 نيحترهلئامشإو ىقاور ف اوأر

 تناك و ةايافثب ةوفرعف كلذ دذع مسبت ليق و - رصم ءازعا ضعب نع ) ميهارب اربا خفس نم ملسم فينح ى

 راسو ٌبوقعيل تناك هنرقب ةمالع ىلا اورظنف ةسأر نع جاذلا عفر ىتح هوفرع ام ليقو - روظنملا ءولكللاك

 ءاخا نا ىلع هيخا نع و اينع مهباجا ملف ةسفن نع دولأس دق تلق ناف د ءاضيدلا :ةماشلا هيشت ابلثم

 1 1 د : 0
 هباقع و هللا فخ نم[ قلي نم ]  هنع ةولأس امل نايب هيخا ركذ ف نا هنأل تلق مهل اسولعم ناك
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 اوسقيات 3و هِهخَأَو تسوي نم اوسسحتت اوبهذا ينجي © نوملعُت ل ام هللا نم ُملعأَو هللا ىلا ينزح و
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 ممم س < جي 626

 نواس ويم اا هَ وَكك انف ه يف مولا لا هللا حور ن ا مللا حي نم
 صا 2 «وماص 6م 2 م6

 ممل له لاق © نيفدصتملا ىزجب ل نأ انيلع اتاك ٌلِبكلا ل فاق ةدجرم ةعاضبب انج و رصلا
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 هشني :يا سانلا ىلا هثبيف هبحام هيلع رجدي ال يذلا مهلا بعصا تيدا 5

 ىلا وكشا امنا مكريف نم و مكذم دحا ىلا وكشا ال نينا [ازك امنأ ] ىذعم و - ةابا هّثباو را ا هنمو

 ةياكشلا و هللا ىلا مهخع ىلوقف يا مهذع هيلوت ىنذعم ا يتياكش : ينولخأ هيلا ًايجخلم و ل انيعاو د

 غلبام نسلا نم تغلب امو تينفو تمشبت دق بوقعي اي لاقف هل اج بوقعي ىلع لخد ليق و - هيلا

 ينوكشتا بوقعياي هيلا هللا :نيحواف#انعشوي مه نم هب هللا ىنالثبا ام ينانفاو ينمشه لاقف كلربا

 ينزحو يتب وكشأ امل | لاق لئس اذا كلذ دعب ناكف هلرفغف ى ىلرففاف اهتاطخا ةئيطخ بر اي لاق يقلخت

 هرمعطُ ملف نيكس» مكباجب ماقف ةاش متعبذ مكنال مكيلع ثدجو امنا بوقعي ىلا ىحرا هنا يور و - هللا ىلإ

 اهدلو عم ةدراج ئرتشا لوقو - نيكاسملا هيلع عداو اماعط عَلصاف نيكاسملا مث ءايبنالا يلا يقلخ تحا ناو

 هنا هب ىَنظ نسحت و هتمحر و هعنص نم ملعا يا [ نوماعت ل ام هللا نم مَ ] ثيمع ىتح تكبف اهدلو عاب

 فسوي حور تدفبق له هلأسف ةماذم يف توملا كلم أر هنا يرو  بسنحا ) ثيح نم جرغلاب ينيتأي

 َقّسْوُي نم سس تفر ةدانت يتمضب ينزح و - نينحافب نيك يقحتاقب ينو نحت أرق و - ةيلطاف يحوه هللا و )ل لاقف

 نداسحلاو م لعفت امهو تارجت<أ ىف ىف امهب عرق امك ميجلاب عرق و -امهربخ اوجلطت و امهنم اوفرعتق [ هيخأَو

 نساوعلا ناسنالارغاشمل اولاق هذصو - وس سجل نمو - رفكلا ميْفَم ىسيع نايت ا ةقلزبل 5

 عورالا دعحر ضل لعاامقلاب ملل حرر م ةداتقو نسعلا أرق و - ةسيفنتو ةجرف نم[ هللا حو / نم ] ساوجناو

 اراقتحاو اهنع ٌةبغر رجات لك اهعفدي ةءوفدم [ ةدجْزم ] عوجلا و ةدشلا ىم لازهلا عوتعلا] 0 اهب ىبحي

 قو بارعالا عاشم وهن ورالب اويل يرتب وبدل نطل ااا قدم نأ نم اهل

 ةعيضوب آلا ذخؤت ال افويز مهارد لبقو - طقالا , لقملا قيوس ليو -:ءارضغلا ةّبحو رِبوُنَصلا لايق و-انمسو

 ةءادر نع ضامغالا و ةحماسملاب انيلع لّضفت و [ اَدْيَلَع ْقّدَصَتَو ] انقحوه يذلا [ َلْيكلا اَنَل فو ]
  ءايبنلا ىلع ةروظعحم تاقدصلا نال ٌةقدص ةمزلت ال ةدايز و لضفوه ام اومسف انقح ىلعان كِزوا - ةعاضبلا

 تناك اهنا كارا اًنَيلَع قرص و عمست م ل! لاقن كلذ ىللعا ةنييع نبا اقم ورم انيبنريغل لحت تناك ليقو

 مهيلع ةمحرلا هلل دا مهل قر ةمث نمو مهيلع قدصتي نا هيلا اوبلط و هل اونكسمت مهنا رهاظلاو مهل الج

 قدمنا اورد ةقاربحو كلا وكذلا ةكلذل ىقاش [ ىيقدصُمملا ىزِجَي هللا ناز ةلوقو هسفن مهفرع نا كالمتي ملف

 هللا نا يلع قادت مهلا لوقي ةعمس نمل نمعتلا نر هم وواملل] نم ةبوثملا اهب ىغفبت يللا ةدطعلا

 له لاَ ] * ئنمحراوا ىلع للدفتوا ىنطغأ مهللا لق باوثلا ىغتبي ىذلا قدصتي امنا قدصتي ال ىلاعت



 -”- ف 5 مم 0 رب م7 ل موط م ه م 0٠عد

 رم ءزجلا

 مس عا هيلعدللا ىلم دسممةماآلا ةبيصملا دنع ىنوعجار هيلا اذ و هلل انا ممل نم ةما طعت مل مس و ةلاو هيلع

 تفّدات فيك تلق نا - ىفَسَاِي لاق امناو عجرتمي مل هباصا ام .هباصا. نيح .بوقعي ىلا: ىرت آلآ ملع.و ةلاو

 وه تلق - اًرثا رهظاو سفنلا ىلع دشا كثدحالا دزرلا و:فلاثلا نود.و :هيخا نود:بغسوي ىلع

 اضغ ناك ةدهع مداقت عم هيف ءزرلا نأو ةعقوم هدنع تثاف عقي مل هناو فسوي ىلع هفسا يدامت ى اع لهاد

 ينللا هتابيصم ةدعاق ناك فسوي ين ءزرلا نالو * ةدعب تاييصملا 5 سن ملو ع هايرط دنع

 راكبا ( هليع ترصيبا ووو نا قعا نم ىلع اًفسا هيلع فسالا ناكف ةداو 5 ايازرلا اهيلع كبترت

 ماردا ري ناك ليق و - ةرصب ىمع دق ليق - ردك ضايب ى !| ةئبلق و نيعلا قاوس ةربعلا تقحم رابعتسالا

 نم ثدح هناكف ضايباا هةذم ثدح يندلا ءاكبلا 2 نزحلا ِ نزح نمو - نيا نم ىعورق * افيعذ

 صرالا هجو ىلعامو اًماع نينامث هثاقل نيح ىلا فسوي قارف تقو نم بوقعي اذيع ثتفجام ليق  نزعلا

 نم غلب ام مالسلا هيلع ليئربج لأس هنا ماس و هلا و ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نعو  بوقعي نم هللا ىلع مركا

 هللاب هئظداس ام.و.ديبش ةئاصرجا لاقرجالا نم هل ناكامن لاق ىلكت نيعبس دجو لاق تفسوي ولع ثوقعي جو

 ىلع لوبجم ناسنالا تلق - ٌعلبملا كلذ عزجلا هب غلي نا هللا يبنل زاجب فيك تلق ناف - طق ةعاس

 ام ىلا جرخي ال ىتح ةسفن طبضي نآ و ةربص دمح كلذل و نزلا نم دئادشلا دنع ةسفن كاميال نأ

 نيعلاو عزج# ٌبملقلا لاقو ميهاربا ةدلو ىلع ملمو هلأ و هيلع هللا ىلص هللا لوس ىكب دقل و - نسحبال

 ةلهجلا نم عقي ام مومذملا عزجلا امناو نوذرزحمل ميهاربا اي كيلع انا و ّبرلا طخسي ام لوقن الو عمدت

 ىبب هنا ملسو هلأو هيلع هللا ىلص يبخلا نعو -بايثلا قيزمتو هوجولا و رردصلا مطاو ةحاينلا و حايصلا نم

 نع ممتيبن ام لاقف ءاكبلا نع انتين دق و يمبت هللا لوسر اي ليقف هسفنب وجي وهو ةتاذب ضعب دلو ىلع

 ىلع ىعب هنا نسحلا نع و - جرقلا دنع توص و حرفلا دنع توص نيقمحا ييترص نع مكتبه امنا و داكبلا

 نم ولمم وهف [ ميظُك وف ] بوقعي ىلع ًاراع نزلا لعج هللا ثيأر ام لاقف كلذ يف هل لجقف ةردغ وا دلو
 ىلع ةدش انا ءاقسلا مظك نم ْموظْكَم 55 , ةلوق ليلدب لوعفم ىذعمب نيك مهءوسي امربظي ألو ةدالوا ىلع ظيغلا

 يفنلا فرح فذخف ؤتفت ال دارا [اًوَتْفَت ] ةماظكأب ذخا لاقي سفنلا جرخم ءاظلا مقفي ملظكلا و هثلص
 ل و . -

 ءادعاق حربا هللا نيدي هن ةوبحن و نونلاو مالا نم نب نكي مل اتابثا ناك ول هنال.تابثالاب سبتلي ال هنال

 ع لاقي رح | روثغلاو دودغلا عج .هّناك هبا نم رثفت ال دهاج“ نمور ارت للا ودفت ل يدعصرو

 نر 0 [اضرج ] هعطقتو قحالابنم قحلي ييعدتر برتت ليخجت لام عزز ديالا ةملدوف

 « عر

 تافصلا يف ةوحأ و نيكمضب اضرح ىنمعلا ارق و اعيمج امهب ةءارقلا تءاجو فندو فندامهوعتو ءارلا رسكب
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 ريعلاو اهيف 3 0 ماما ٍلَدْسَو 9 نيظفح بينلل 5 امو اَْملَع امي ا ف مو 5 27 52
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 مهي ينتاب ن | هللا ىسع ء* لدمج بصف ارما مكسفنا م كل ثلوس لب ل © نوقدصل 3 و " هيف انلجقا يتلا
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 | نم هلدع تمضِيباو فبسوي ىلع ىفساي لاقو مهذع 0 © ميكا ميلعلا وه 3 م
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 اذام ر نوبهذي ةفص يلا ىلع مهرما ريبدت يف ميجانت ناكو ةنقيقح و يجاذنلا و موسقنا يف مهناك

 ملا ىف [ مهريبَك ] رراشتلا ىلا اوجاتحاف بمطخلا نم مهمه امب اوياعت موقكمهيخا ناش يف مههبال نولوقي

 [ فموي ّق مطر ام اذوهيوهو يارلا و لقعلا ىف مهرببك ليقو - نوعمش وهو 0 ليقو - ليبور وهر

 نوكت ناو - مكيبا دهع اويظفحت ملو فموي ناش اذ يف مترصق اذه لبق نمو يا ةلص ام نوكت نا - ةوجو هيف

 لبق نم عقوو هافعمو َلْبُك نم وهو فرظلا ةربخ و ءادتبالا ىلع عفرلا ردصملا لعم# نا لع ٌةيردصنم

 مكيبا ُلخأ اوملعت ملا ليق هناك مكابا نا وه و اوُملْعَت ملأ لوعفم ىلع افطع بصنلا را  فسوي ين مطيرفت
 يا ةومتطرف ام اذه لق نم و فعمب ةلوصوم نوكت ناو - فعوي يف لبق نم مكطيرفتو اقثوم مكيلع

 [ ضرألا 5 نلف ] نيبجولا ىلع بصنلا وا عذرلا هلحم و ةميظعلا ةيانجأا نم فسري قدح 5 0

 -اهنم جررخلاب [ يل هللا مكسب وأ ] هيلا فارصنالا ىف [ يآ يل نْدأَي ىث ا

 محد ال هنا | نِيمكحلاَر ب2 1955 باباتفا نم بسبسب هدي نم ةعالخب وا - يخا ذخا نمم فاصتنالاب وا

 ةتقرس نم[ اًدملع امبالا ةقرسلاب هيلع[ ًانْدهَس اسو]*ةقرسلا كا كيش يا قرع -0- لدعلاب الا ادبا

 هذا اذملع امو[ نيظفح بيغ ذك امو ]اذه نم هبا ءيش الو هثاعو نم جرذتسا عاوصلا نال هانقيتو

 نر لكتب قرص أرق سمو - فسويب تبا امك هب باصُت كلنا انملغ اص وا  قثوملا كانيطعإ نيح قريه
 <. «ضو <

 عاصلا سد ما ةحصلاب قرسأ نيظفح يفخلا رمال بليل اَذك امو قيرستلا نم اذملع ام ردقب الا اَنْدبَش

 ْيِنْذاَريِمْلاَوإ ةصقلا هذك نع مهلسف اهلها ىلا لسرآ يار صم يه[ هذ ذك يلا برقا ] «رع مل و هلحر يف
 ا هانعم  ءاعنص لها نم ليقو - 00 0 هع را اسوق اوذاكو ريعلا ا انين

 قا | ةيغرا كيور 00 فسويب [ اعيمج 0 «ميلعت ووال يصل ا

 از لب لا نزحأا دشا وهو فسالا فاضا [ ىفساي ] « هب اًرراج امل ةهارك مهنع

 م | هوحنو عدبيو جاميف لمعتم ريغ اءوبظم عقي امص فمويو فمالا ينظفل نيب سناجتلا و ةفاضالا

 مسمع مري هيوم مسورع صو ع رعمص سومو سس قوس ع مسممص هرب س مرعو

 ىللص يبذلا نرعو اهب .ابسأ نم -نوفست م هلا نوبسحت هنع نراثير هذع نويذي هو مخيضرأ ضرألا ىلا
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 0 فهود ةروس < درتاتا 59 0 ذكت يك انتا 5 1 ناَزيزَعْلا 3 7 0 نوفصت ام معا ا © اناكمر كملنا
- 
 هع 2 ءعيو 3

 م مرجعا اوصاخ هن اوسع اَدسإ 20 نوملظل اذا انا دع 10 ا نم ال ا 1 نأ 4 هللا ا لاق © ننس

 لزاملا ىف تناكل يقر - هخندف هنودبعي اوناك بهذ نم اريغص الاثمت دخاف ةسينك لخد ليقو  قيرطلا ىن

 كسا اهثروف ةداو رباكا اهثراوتي ةقطذم مالسلا هيلع ميهاربلا تناك ليق و ”لئاسلا اهاطعافب ةكاس درر] فان

 هنع رجصت ال تناك و هما ةافو دعب هتمع يهو ٌفسوي كتنضعف هدالوا ربكأ تناكو هنخبا ىلا تمعقو مث

 تلاقو هبايث تحت فسري ىلع اهتمزعن ةقطنما ىلا تدمعف اهنم م نا بوقعي كارا "بسش املغ

 ام هب ٌلعنا ماس يل هنا تلاقف فسوي ىلع ةمرزحم اهردجوف اهذخا نم اورظناف قحسا ةقطنم ثدقف
 هم و2 © سم هدعمس

 امئاو اناكم رش منا هريسفت ريسفتلا ةطيرش ردد لى اع رامضا [ اًهرساف ] تام ىنح اهدذع بوقعي دالخف تش

 ةماكا وا ةلمجلا رسآف ليق هناك ٌةملك مالعلا نم ةفئاطلا مهتيمست ىلع ةملك وا ةلمج نم ًُش ا هلوق نال كذا
 اهرسأ نم لدب انكم رش مقنا ل اق هلوق نال انكم رش متنا هسفن يف لاق ل عملا والعم ره هند هلوق يه ينللا م م ني © ه مدعم

 قع ةلزنسرش اَنكصوْه من ىنعم و  مالكلاوا لوقلا ديري ريكذتلا ىلع ةرساف دوعسم ىببا ةءارق يف و -

 يخلا الو يل ّمصي مل هنا ملعي [ نوهصت امب ملأ هللا و ] ماهبا نم مكاخا. متقرسل ةحصلاب نوقراس مكنال

 ردبك وا ىسملا ريبك عش هنإ و بوقعي مهيبا 0 ةايا مهراكذاب هةوفطعتسا « نوفصت امكر مالا سيل و ةقرس

 سضاقس اذ ناك هيدر تكاشا نع "هلا كلور لاا ةززيشا هير وناك ور من هيل تكفل نوال رك

 انيلا [ ىنيفسحملا نم فير اَنإ ] دابعتسلا ا ناهرتسالا هجر ىلع هلدب ذخف [ ُهنكَم َّنَدَحَأ نُخُد ] هيخاب
 هرهاظ هجوم مالكوه [ هللا 1 اهريغت الو كتداغ ئلغ رجاف ناسحإالا كلتؤافإ نمر" كئادغعا ممن

 ' املظ فاذ ناك ةريغ انذخا ولف دابعتسا و هلحر يف عاوصلا دجو نم ُدْحآ مكاوتن ةيضق ىلع بجو هنا

 هسابتحا و. نيمايخب  ذخاب يلا ىحواو ينرما هللا نا ةنطاب و ملظ هنا متفرع ام نوبلطت ماف مكبهذم يف

 ىلع الماعو املاظ تنك هذخاب ينرما نم ريغ تذل نافعا يف ا مااصمل وا :ئلصما

 لوعفملا ىلا ردصملا فيشأف ذخلان نأ نم اذاعم هللاب ذوعن َدُحْأَذ نآ هللا داعم ىنعم و - يحولا فالخ

 قيطالابةذابر الوش[ ا ]ءانملظ هلدب اذذخلا نا ىذعملا نلئازجو مهل باوج[ اذ !] و - نم فذحر هب

 ريمسلا و ريشعلاك يجافملا ىنذعمب نوكي نييذعم نلع ي رجلا ر - مصعتسا يف رمام وحن ةغلابملا ىف ءاثلا و
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 ليق امك يجانتلا وه يذلا ر ,دصملا ىذعمب و - يجن 0 دو ىلاعت هلوق هذمو مالا و رماعتلا

 لاقي نا زوجي و  فاصوالا ةلزنم ردصملل اليزذت: ىوجن مه ذا را يجن موق لبق هذصو هاذعمب 0

 ىنعمو « جنا اوناك موقلا ام اذا ىنا * ع « لاقو ةيجنا عمج و -رواصملا ةنزب ةذال قيدصمه ليقامك يجن ره

 ئا:ايجن اجوفوا - ىوجن يبذ [ اين ] مهاوس مهطلاخ# ال نيصلاخ ساخذلا نع اودرفنا و اولزقعا [ اوصلخ ]

 ءامخدا و دجب هيف مهنضافا و كملاذل مهعامجتسال ايجاذت اوضحت مهنا هذم نسحا و اضعب مهفعب ةاجانمل ايجاذص
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 ءامثنذ مم تجر د عفرذ ف للا ءاَم اقيم َ ىلملا نيد يف ف :هاخا قال 9 اذه: فويل اندك كلذَك
 22ج هعمل م مي 4 هود 00 رممسم 3 5

 لاق . مهل اهدي م او سفن ين في اهرماف ” لدقأ 5 نإ اراك © ميلك ملع ْيذ لك قوفو

- 5 5 00 0 1000 11 5 3 
 يفنل نيمايخب ءاعو لبق مهتيعوا شيتفتب أدبف فسروي ىلا مهب فرصناف مكقيعرا شيتفت نم دبال مهب

 بيطا هناف هلحر ين رظنن ىنح هكرتن ال هللا و او اولاقف ايش ذخا اذه نظا ام لاقف ةءاعو غلب ىتح ةمهتلا

 ا رديبج نب ديعس أرد و عل هيو واوا فب هيخا او نه يعل ارا رد و - هذم ةوجر ديكس اف انسفناو كىسفنا
 م

 ىلع كمينانلاب عجر اولاق تلق 95 د م تارم عاوصلا ريمضاركذ م فلل ناف 5 ةرمه راولا باقي هحخأ

 7 - - 3 - دل -

 اميف عقر دقف اعاوص ةدندع و ةياقس ةمييوسل ناك فتدسوي لعل و ثنؤي و ركذي هال عاوصلا ثمناروا ََ ةياقسلا

 54 هع م ماا“

 [فسوجل لاندكم ٍدظعلا نيكل كلذ لدم اندك ىاذك] اعاوص هذم مهب لصني امدفو ةياقس مالكلا نم هب لصتي

 2 ظ2ءو-

 يف ناك هنال هل نايبو ديكلل ريسفت [ كدملا 5 ف هاحأ دخايل ' ناك ام ] هيلا هيب اذيحوا و هايا هانملع ينعب

 هللا 52 ا كيحتشي وأ ءزلبا نا ١ ذخا ا يلثم 0-20 7-0-2 ناك امو رص ىلم ن

 مود هود

 فسوي ةحرد انعفر امك ماعلا كى ا 00 نم تجرد رن ] هيف ةنذاو هللا ل للا هذخأي ىناك ام كا

 ةملع يذ هنم ةجرد عفرا هدوف [ مهاَع م اع يذ لك ا ] نيوئنلاب تجّردو ِ ءاهلاب دري ى عورقو - هيف
- 

 فرز عبس ةيقزمللا ا تينا زعل دب ملعلا م 000 لام قم

٠. 0 

 هلوق ل ةقيقتلا ىف ناتهجب سهل و نانهبلا ةروص يفوه تا - ى زي مق - و 3 ةلوقوهو
 هاما مو

 ترد نعد لذا م لوقلا تكلذ ناك ليقو  فسويب مهلعف نم ةقرسلا ىرجم لورج امع ةيروت َنوُفراسَ مكن
 هرم ه

 بيذكتلاب مهل جرم هنا ىلع اييذكت نوكي ال بيذكتلا ضرفو مهتءارب ءافتنال ضرف نييذك منك نأ 1

 بندا هلكاف اًدعاَتَس نْذَع فسوي اردو مهلوق يف نيبذاك اوناك مهنا ةجو هل لكل قيرستلاب مهل حرص امك

 ىلاعت هلوقك ةيذيد عفاذص و مااصم ىلا اهب لصوني ينللا ةيعرشلا ليحلا مكح ديكلا اذه ركح و اذه

 ُيَدْحخَأ ئه مالسلا هيلع ميهاربا لوقك و كثنعت ال و اهدلج نم صلختيل اَنْعه كدب دخو مالسلا يلع بويال

 هللإ مل دقو 00 ىف عوقولا نم صلخُلا ىلا قرط و ملاصم لإ اهلك عئارشلا ام و رفاكلا دي نم ملستل

 ةليمج ةنسح تنناكف اهيلا ةعيرذو املس اين ةينلظم عاصم فسوي اهنقل يللا ةليحلا هذه يف ىلاعت

 نم. غاصلا اوجرختسإ امل مهنا يور. - فسوي .اودارا [ هل أ ]: انركذ امل مبقلا ةوجو اهلع تحازنا و

 تدوس و افًئعضف تعنص يذلا اذ ام هل اولاقو هيلع اولبقاو ءايح مهسور هتوخا سكن نيمايخب لحر

 <نم لازي ١ نيذلا ليحار وذنب لاقف عاصلا اذه تدذخا ىنم ءالب مكذم اذل لازي ام ليحار يب اي افهوجو

 تيسضرديممروف ةعاضبلا ٌعْضو يذلا يلحر يف عاوصلا اذه عفوو ةومتكلهاف يخاب متبهذ ءالبلا مهيلع

 فيج ! نيب ةاقلاو ةرسكف 5 ىبا هدجأ اك ةأادص 5 نخل اك لدقف ةكر دل نم فسوب ىلا اوناضإ هدف
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 هريتو 2 هم < 2 هدم دمه 6 ندعم مد ءوم

 مكفلع نقل هللات 3 اولاق © لق © مع هب انارزنمو كمحتملا 1 هلو كاملا َحاَوَص دق 0 اولا 6 نودع 3 آم ماع اولجقاو َواولاَك

 يف دج نم“ رج اوناَك © نويذك مك 5 وج ان اوف © نقيس نك امو ضف : دس انَنِج ام
 ص < < هع 2

 اال او 5 5 6 د هيخلا ءاعو لبق مهتيعراب اني © َنِيِملظلا ىِزِجَل فدك 56 ارح 0
 ا
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 فلا يسرافلا كولا يه ليقو - كوكملا عيشي اليطتسم ءانإ تناك لدق و - اهب لاكيو اهب ىقست

 - بهذ نع ثنا ليقو- بنصقلاب ةفوتم ةن نم كنناك ل - مجاعالا هب برشت هافرط يقتلي

 ةذمو مالعالا رثكا قدا ةملعا هنذإ لاقي نادم مدان م 0 نذرم 000 مث ] رهاوجلاب ة ةعصرم كنناك ليقو

 مث وسي و اوكردأف مهب رما مث اوقلطنا ىتح فسوي مهلهماو اولحترا مهنا يور -هنم كللذ ةرثكل نذؤملا
 ريمعلا ةلفاق يه ليق و - ءيجن و بهذت يا ريعت اهنال لامحلا اهيلع ينللا لبالا ريعلا و كلذ مهل لبق
 وو 96 5 0 1 3 01 ل

 ديعو ضييب لعف ام هب لعف فقسو فقسك لعف اهلصا و ريع عمج اهناك ريع ةلفاق لكل ليق ىتح رثك من

 5-5 -م ماس ما سمج سا 8 1

 امل باوج فتدح ىلع دعا لعج و لنوعسم نبا ارقو - يبكرا هللا لي اي هلوقك ر دعلا باححإ نارملا و

 أرق و - نذؤم نذا مث اوقلطنا ىتح مهلهم] هيخا لحر يف ةياقسلا لعج و م مهزيج املف ليق هناك

 يبعب عوص و عوص و عاصو عاوص عير و - اديقف هتدحو !ذإ هتدقفا نم نودقفت ي يملسلا نيترلا دبع وبا
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 ليفك ريعبلا لمحب انا و ديري نذؤملا هلوقي 5 صد هبانآو ] ةمهعم ريغ و 20 داصلا

 امم يبجعنلا ىنعم هيف مسق [ هللات ] + ءاصخ نوع ماعط نم ردبعب قسو داراو هب ءاج نم ىلا ةيدوأ

 0 يف مهتناما و مهنيد لثااد نم مهدنع تبث امل مهملعب ادم اس ممل ْدََل اولاق امنا و مهيلا فيضأ

 ةموعكم مهلحاور ةاوفاو اولخو مهنال و كلدلل مهتلخادم و مهئيجم

 ةقرسلاب لش مودرطت ذك امور[ يقرا انيك امزورز رفاه يف اهردجو يتلا مهتعاضب اودر مهنال و قوسلا

 مكدوح> يف [ نيبذك مككك نإ ] هنقرس ءازج امذ يبا عاوضلل ريمضلا [ هوازج - امى ] - انلاحل ةيفافم يهو

 ناك ر هلحر يف دجو نم ذخا هنقرس ءازج مما [يطيوودول ام ةفاج القل هذ ةءاربلا مكئاعداو

 ع

 و سمس دل مو ل

 يا معلل ريرقت [ةُراَرَج وهف ] مهلوق و - هثازج 5 اوتقتسا كلذلف ٌةذس ّقرتسُي نإ بوقعي لأ يف قراسلا ميج
 هقحوهف يا هّقح كلذذ هيلع معنيو معطير ىسكي نا ديز ققح كلوقك ريغ هؤازج وه هسفن قراسلا ذا

 نئلع هربخ يد امك ةيطرشلا ةلمجلا و أدتبم ةفازج نوكي نأ زوجم و ةمزلت و رواووكسإ نم هتركذ امر رقت

 لوقت امك وه عضوم ءازجلا عفوت وه وهف هلحر يف دجو نم هرازج لصللا و رمضملا مام اهيفر هاظلا ةماقا

 ىلا يناثلاو نم ىلا لوالا ريمضلا عجري وهوهف هبنج ىلا دعقي نم هوخا كلل لوقيف ديز وخا ىم ىبحاصل

 لؤؤسملا يا فوذحم أ دتبسر بخ ةئرارَج نوكي نا لمتحمو -رمضملا ماقم ريظملل اميقمس هوخا وهف لوقت مث خلا

 مرحملا نيصءازج مرحملا ديص ءازج ج يف ىتغنسي ى مم لوقيامك ةراَرَجَوف ةلخر يف دجو نم مهلوقب اوقمأ مث ةازج هنع

 مم هت هيو ميسم 6

 لّدو نم مهل لاق ليق - [ مهتيعوأب ادق ] ] معلا نمي لْدَف ام ٌلْثَم ءاَزَجُت [دمعتم مكفم هَلقَف نم م و لوقي مث
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 ثنيَح نم اولَخَد املو © نولكوتملا ٍلووتيَلف هيلعو © تناكوت هيلع * هللا مهلا نا * يش ش نم هللا
 - < م هر هم 5 6 5 6. 2 موط امم . ٠ 0 هرو هور هرب مس <

 م مع ل هنو 0 بوقعي سفن 5 ةعاحت 1 يش 3 هللا > مهذع يدل ناك ام مهوبا م هرم

 هم | سمس معسص < تتد 655|1 <

 سندي الف توحأ 5 لاَ هاَخآ هيل و تفسر ولع اوله ةااقلو 00 1 سلا دك نك 5مل
 سلس س هرّيو سموم ير همم هد هت «دل ©ج مر سو” ةهررض

 © نوقراسل مقرين ب نذوَم وك هيخآ لحر يف ٌةياَقَسلا ل مهزاهجب مهزهج املف © نولمعي اوناك ب

 هللا لعف اذه ققحملا لوقيف وشعلا لها نم نوققحملا زيمتيل :نكابعل اذاحتمإ) و هللا نم ءالتبا كاز نوكيو
 - أ - 0 هوم م6 هد 52 3 56 همم ا 75 8 3

 ىلص يبنلا نع و - ةيالا اورفك نيذلل ةنكف الا مهتدع انلعج ام و لاق امك نيعلا رثاوه ىوشحأا لوقيو

 ةمال نيع لك نم ةمانلا ةللا تاملكب امكذيعا لوقيف نيسعلا و نمحلا ذوعي ناك هنا ماه و هلأ و هيلع هللا

 ص 2 مه مري

 مكعفلل مل ءوس مكب هللا ها , ىنعي [ ءيَش نم هللا ينغا امو ] ةماهر ناطيش لك نم مو

 -.ىيوسلادو 3 فلا ناز هي نا نم مكيلع هب ثرشا اس مكفع عفدي ماو

 0 ع هوو مهو سس مم س
 كمدح طق انشر ف نقر :فدم مهلوختوو برقعي قر [ مهلع ي ذغي في ناك 2 ] نيقرفنم يأ | مهوبا مهرمأ 25211

 ةلحر ف عاوصلا نادجوب مهيخا ذخا و كاذب مهحاضتفاو هيل ةقرسلا ةفاضإ نم مهقرغت عم مه ءامام مهباصا

 سدا 2

 [اهدضم بوقعي سفن ينإةجاح ىنكلو ىذعمم لو لع عطقنم ءانكتسإ ا ا مهيبأ ى 1ع ةددصملا فعاضت و

 هوم ه 97 ع

 مكفع ي ذغا 2 9 هلو َئَدع 3 ملع كك هنأَو] 3 مهلاصو و مهل هلاق امي اهراهظا و مهيلع هنقفش كلقاو

 2 و 2 رب سم مس 1 2

 انوخا اذه هلاولاق مهنا يور و - نيماينب هيلا مص [ هاَحآ هَِلإ ىوأ ] ءرذحلا هنع ينغي ل ردقلا ناب ُهملعو
 ساجاو مهفاضا مث مهمركا و مهلزناف ييدذع كلذ نودجتسو متبماو متفسحإ مهل لاقف هب كلانئج دق

 همم

 دعم ينذسلجال 0 فسوي 0 ناك ول لاثو ىكدف ةدحو نيماينب 0 ةدئاص ى لع مهم دنا لك

 تمودص ىه

 لك لزنيلف 5 ةرشع مكن 01 ةلكاوي لعجو ةتدئام ىلع هعم ةسلجاف |ديحو مكوخا ىقب فموي لاقف

 هدلو نع ةلأس و مبصا ىتح ةتحمار مشير هجآا همضي فسوي تابذ يعم ىنوكيف هل يناث ال اذهو ًاتيب نيذنا

 ككيذي نذب كسلا لوكا ن٠ تنغتا هل لاق كلبع ىل خا مسا نم مه ءامسا تققنشا لينب ةرشع ىلا لاقف

 هل لاق و هقناع و هيلا ماقو فسوي ىكبف ليحار الو بوقعي كداو مل نكلو كلثم اا دعب نانو فالاعلا

 نستحق هللا ناف ؟ ةلتعم اليف اخ"( نومك اوناكاام امي ] نزحت الف [ سنك تع ينا ]

 هل' لاق امنا ثيسهتو نع هيلا رعت سابع نبا: نع و - كّدملغأ ب مهملعت الو ريخ ىلعانعمج و انهلا

 قورو - مهتنما دّقف ىئذالاو دسحلا ن م مهذم قلقا كنك امن اك 5 دوقفماا فكيخاا لدب لوح 5

 ليبم ال و همغ دادزإ كدسبح اذاف يب يدلاو مامتغا ثسملع دق لاق كلّورافا ال اناف هل لاق هنا

 يعام سدا يناف لاق كل أدب ام عنان يلابا ال لاق لمج# الام ىلا ىبسنا نا آلا كاذ ىل

 [ةياقشلا ]* ٌلعفا لاق مهعم كعيرست دعب كد 57 ايبتيل ةتقرس دق فىناب كيلع يدانأ مث كلحر ىف
 - . 5 داو ' 07 0 3 د

 باودلا ثنا ليقو - هب لاكن اعاص ثاعج م كلامل) ىقسي قت كيف ل عاوصلا يهو اهب ىقسي ةبرشم
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 ام ىلع هنلل انت مكتوم املف مكب طاتحب نأ آلا هب ي دال هللا نم ثوم نونو ىذدح مكعم ةلسا|
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 هررممص هه 5 7-2 ليس مر 6 هريرو همص 2 ها ريمرعم

 مكنه ينغأ امو ٠ ةقرقتم باوبا نم اولخدا و دحاو باب نم اولخدت 53 ين دفا 6 ٌليكر لوقت

 لمجااب عنصت امف مهليق نع ديزتلا د ءافننا و مهقدصل انايب اني تدر اًننعاَضب هذه هاوق يه و ىلوالا ةلمجلا

 تيك لعفن و اذلها ريم لوقن اميف يغبن لل ىذعم ىلع يغب ام هلوق ىلع اهفطعا 1 ىقاوبلا

 ةجاح يف تيعس لوقت امك 20000 يغبني و كلوقك أدتبم امالك نوكي نا زوج# و - تثيكو

 يغب ام داري نا زوجتاو ارصقا ال نا يا ع ,ىعسا نأ بج و ةضرغ ليصحت ين ثدهتجا و نالف

 مه

 رقمت واهب ريظنسن ًافئعاضب هذه اولاق مث اذيخا عم انزيهجت نم كيلع عبريشُ اميف باوصلاب آلا .قطنن انمو
 [ريسي ليك كلذ ] ا نسح ةجو وهو ةف نوبيصم مهناو مهيأر ٍِى نوغبي ! مهذا انايب عذصنو لعفنو اذلها 0 5 . ءلز* . 4 . ٠. .٠

 فيد نوكي را - مهيخال لاكي ام يلا اودادزي نا اوداراف مهل لاكيام نونعي اذيفكي ال ليلق ليكم فاذ يا
 - : 1 ه ب تورم

 رسيتم هيلع لهس وا - هيف افقياضي ال و ىلملا هيلا انبيج: لياق ءىش ليكلا كلذ ىلا ريعي ليك ىلا .ةراشا
 0 و 5

 كللذ ةهاوقك دلوااب ةلثمل رطاخ# الريسي ٌءىش دحاو ريعب لمح ناو بوقعي مالك ىنم نوكي نا زوجتو  همظاعتيال

 كد < 6-5 0 4 و و 2 3 1 1 0 مارعمس”ت صر هر 6 س مموج

 [ هللا نم اقوم نوتؤت ىنح ] مكعم هلاسرا تيأر ام مذم تيأر دقو يلاحأ فانم [ مكعم ةلسرأ نأ ]* ملعيل
 01 5 - - .٠ 0 .٠ 0 ٠

 تلا نآل هذ اقلوم هللاب فلعل لعج امناو هللاب عل ارقلح اننا دارا هللا لذع نم هب قدود | ام ينوطعت ىدح

 ٠ يروم 6م - --

 ىتح ىنعملا نال نيميلا باوج [ هب ىندتانل ] هذمنذا وهف كىل نى هللا نذا دقو ددشتو نرهعلا عب نكت اذهب
 )< م "و

 هام< تكتتتكك“““# - - 3 هوا 5 هدد م لش اهم 2 سل د 0

 ينردخا تلق نام  اوكلهت نا الا وا - هب نايتالا اوقيطت ملف اوبلغت ىا الا [ مكب طاحت نا الا ] هب يننتانل اوفلحت

 ْيدئاَدل هلوق وه يذلا تبتملا ماكلاو هل لوعفم 68 ًطاخخب نأ تلق  لاكشا هيفف ءانثتسالا اذه ةقيقح نع

 كوكي ل ملغلا معانا لق 0000 لوعفملا ىف ماعلا معا نم دافثتسا وهف مكب طاح نأ يهو ةدححاو ل ةلعا آلا

 تيستا مهلوذ يفخلا ىنعمب لرأتملا تاجثالا نم ةريظن. و يفغنلاب ةليرات نم كبالف ةدحو يفنلا ىف آلا

 هئاطغإ و قثوملا بملط نم [ لوقت ام ىلع ] لعفلا لا فنم .بلطا ام ديرت تلعف الاو: تملعف امل هللاب
 7 56 03 1 . . .٠ .٠

 يا .
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 جومطل ةئظم ماركت 0 نكت مل .يذللا 0 ةمركقلا و كللملا دنع ةيرقلاب رصم:لهإ مهرهشتسا

 هديا مهيلا اورظنا ىلملا فايفا ءالكه لاقي و عباصالاب مهيلاراشي 507 دوفولا نيب نم مهيلا راصبالا

 كلذل فاخف هيلع نيدفاولا ىلع مهلضفو مهبرق و فكلملا مهمركا امرمال ماركالاب مهقحا ام و نايقف نم

 5 ةيلع ىصت هجو نيعلاب ةباصالل له تلق ناف -سانلا نيب نيرومغم نيلوهجاوناك مهنال ىلرالا ةركلا ىف قرفتلاب

 هرجولا ضعب نمالاخر هيف اناصقن هب باجعالاو ءيشلا ىلا رظنلا دنع لج وزع هللا ثدعحي نازوجي تلق

 |) فسويةروس

 امم رجلا



 | م فسوي ةروس

 مورا
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 6 52 مم جدع لكرع هم ةربومس م م 5ر2 ء

 | ىلا وعجر املف © 0 مهلعل , مهله 5 5 اذ 0 عب مهلعل ملاح

 ١ 2 . ١:  | 7 5مك .٠ 1 15 ١

 م4 ءعوم ه

 هللاف ” لبث نم هيخآ 3 م 3 ل هيلع مكدصا له لاَق هد 5 ناو 1 انك انعم سرا

 ٍِط 0. 2-2-2 5 ه اتمعومأع هدم هيام سوربتص سس مع 7 ا ا ! 66

 تت ف * مهلا مي اودجو ةهماتس است اذكو © نلا محراوشو تيس

 وهم 2 00 ٠ ميو مور

 ََ لاق © ريس 22 اك ٌىذ * ةيعك لبك نادزنو اناحا 6 5 5 اذييلا تدر انتعاضب هذه
 2-2 ه7 20

 نيادبلا ءاطغاب مركتلا قح و اهدر قح نوفرعي مهلعل [ هنود مهلعأ ] ىنيايكلا هناملغل يا ةرثعلل نالعف و

 اذهلا عوجرلا ىلا٠ مهوعدت فكلذب مهتفرعم لعل [ نوعجري مهلعَل ] مهنورظ اوغرف و [ مهله ىلا اوبل اذا ]
 ري مل ليقو - هب نوعجري ام عاقملا نم هيبا دنع نوكي ال نا توخت ليق و - مدالاو لاعنلا مهتعاضضب تناك و

 ك١ ةعانظبلا“ ىز ىلع 9 57 قازولف م1 ليقو  ًاذمث .هتوخا و ههبا نم فذخأي نا مركلا ن
508 
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 ليلا سقما عفن [ لا ليلا عن دقف ليما عنب اورفأ ذ متن يق تدب نتا مل نإ
 اببع نكي وا- انلايتكا ىلا هلايتكا مضنين انرخا تكي ىنعمب لدي عيرقو - هيلا جاتحن ام ماعطلا نم لنكن و

 يف هنولوقت امك نرظفحأ 31 اا و فسوي يف مفلق مكنا ديرب [ هيلع مكنمأ نها ههجيسي مماختما ناف لايتكال

 عيذ هللا ىلع ٌلكونت [ ًظفح ريح هللا ] لاق مث كلذ لثم نم يننمؤي امف مئامضب متسخ مث هيخا

 أرقو - اًظفح ىورقو - لاح نوكي نازوجيو - اسراف رد هّللو - الجر مهريخ وه فكاوقك زيدمت ظفح و - مهلا عفدو

 ىلع: لمني نانوجرأقا | نمحرلا محرأ وه و 1 نيظفحل ريح ةريرهوبا أرق و - ظفاَح َرْيَح هللا شمعالا

 ءارلا ىلا تلقت ةمغدملا لادلا ةرسك نا ىلع رسكلاب اذيلا تدر يرق و « نينبيصم يلع عمجب ال ر هظفحب

 [ يعين ام ] -داضلا ىلا اهنَكَس نيف ءارلا ةرسك لقن ىلع نيز رض بط ىكحو - عيب و ليق ليق امك
 هل اولاق اوناكو  هماركا و كاملا ناسحا نم كل انغدو ام يف ديزنن امو لوقلا ىف يغبن ام يا يفنلل

 يغنبن ام وا هتمارك اذًسركااص بوقعي لا نم الجر ناك ول ةمارك اذهركا و انّلزنا لجر ريخ ىلع انمدق ان

 نببا .ةءارق يف و - اذه ءارو بسلطن ءيش يا ىنعمب ماهفتسالا ىلع وا - نامسحالا نم اذب لعف ام ءارو ايش

 نموا ناسحالا نم اذه ءارو بلطت ءىش ا ةاذعم بوقعي ةبطاخم ىلع ءانلاب ْىْعْدَت ام نوعسم

 ةلمج [اَنْيَلا تنر اَنَئَءاَضِب هذه ] هلوق و - ئرخا ةعاضب كلنم ديرن ام هاذعم ليق.و - اذقدص ئلع.دهاشلا

 رهظتسنسف اذيلا تدر اذفعاضب نا ىنع» ىلع اهيلع ةفوطعم اهدعب لمعأاو يغب ام هلوقل ةحضوم ةفناتسم

 باويصتساب ىإكدزن و هفاخل امم :يش هيبضصي امن+( اناَخأ مح و. ] .كتنملاملا قيل اقعويكر ف [اًملهاريمَتَو ]اهب

 اهب ماصتسذ ينللا يغابملا هذه ءارر يغتبن 0 يلف | انرعابا قاسوا ىلع |دئاز ريعب قسو انيخا

 ريعب لمح ىلع لجرال ديزي ال ناك هنا انركذ امل [ر دعب ب َلِدَ ناد و ] اولاق امنا و انيديا تاذ عسون و اذلاوحا

 تناك  لوقلا ىف كيزتلا و بذكااب هترسف اذإ امان بملطلاب يغبلا ترست اذا اذه تلق: ناف - طيسقتلل
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 هرمددم عمم مور معرس مرق ا ءطامدمس ةههم ود مم س دشإ موو مم6 2 2 هدب موص م هم تدك ه<
 نع املو © نورس هلا ع هو مهفرعف ٍةدلع اولخ دف فسوي 7 ا © ىنوقني 0 وذم يذكر يَخ

 مريم“ مدن ه < نمص سو 286 20 ندوه ين” هو .--
 ينونأت مل نإ ف1 6 نيلزملا ريخ اناو ليَعلا فوأ يلا نورت 00 عرض 0 7 خاب , ينودنا لاق مهزاهجم

 0 هع” تومص هس
 هرروس»<

 9 مهلعاضب را ا 1 و © نولعافل ناو 3 45 كوارخس «.اولاق © © نوبت 1 يددع م كل ليك الق
0 

 انوا ه0 ض2

 لاق مدل [ريَخ رخل رجأ و , | ايندلا ىف مهرجأت نأ [ نيئسْحُملا ,حآ عيضن ) و] كللذ هل ءاشن نا ةمكعلا

 ايندلا ئذ ريخآا هل لج رعافلا 1 ةرخآلا ر ايندلا ىف هتانسح ىلع بادب ىنماوملا ةنقلع ل نيغس

 ةنادحا نس يف مهايا هتقرافم و دهعلا لوطل [ [ وفرع م ل. 1| اةيالا# هةهزالثاو قالخ نم ةرخآلا ئ ة هلام و

 اهغلب ينللا ةلاح نقبلاو ةهناشب مهمامتها و هنو مهركف ةلغا مهماهوا نع هباهذل و كللاه دق هنا مهد داقحعال و

 ليخغتول ىنح ةدودعم مهاردب ًايرشم رثبلا ىف احيرط اهيلع هوقراف يذلا ةلاخ نع ناطسلا و كلملا .نم

 ماظعتسالاو بسههتلا نم ةبحاص ساي و يزاا لدبي امم فيملا نال و مهتونظ و مهسفنا اوِبْذَكَل وه هنا مهل

 حرم | قوظ: ةقذع.قفاريزرشلا ىلع اًسلاج ريرلا بايث هيلع نوعرف يِز ىاع ةوأر ليث و - فررعنلا هل ركذي ام

 باج ر ةناسم هنيب و مهذيب ديعب نمالا هرأر ام :ليق و وه هنا مهلابب رطخ امف جات هسأر ىلعو بهذ
 مهيز نم اهيرق معتز ىأرو لاجر مهو مهقراف هذال مهفرع امنا و - مئاوحلا:بآلط فقي ثيح آلا اوفقر امو

 تح مهفرع ام نسحلا نعاو - نطفتيو لمأتي ناكف مهتفرعمب و مهي ةدوقعم تناك هتمه نال و كاذ ذا

 نورفاسملا هيلا جاتحتب امو'كازلا نص رفسلا ةدع يهز مهتدعب مهعلصا يلا [ مهزاهجب مهزمج املو | « هلاوفرغت

 | م نم مل خاب يرق ان ميحلا رسكي مهراهج ىعورذ و - ةريملا نم هل اًراج امب مهجئاكر و قؤاو

 لاق ةيناربعلاب ةوملكو ره امل هنا يذل - ةلئسملا له لوقلا رجا ىلح مهعمص هل ثءقجس ةمدقم نم نبال

 انئاجف ديجأ انباصا ًءاعر ماشلا لها نم موق نحف اولاق مكركلا يناف مكناشام او متنا نم ا

 قيوِص خيش وهو ذحاو باونب وخلا نكت اهلل ةاعنم اولاق يدالب ةروع نيرظنت اًنويع منج مكلعل لاقف راتمن

 اولاق اذهه متنا مكف لاق دحاو انم كاهن رشع ىنلا ّي اولاق متنا مك لاق بوقعي همسا ءاببنالا نص يبن

 متسا مكذا مكل دهشي نمف لاق فئاهلا نم هب ى اسدي' هجبا دنع وه اولاق رشع يداعاا خالا نياف لاق ةرشع

 ةذيهر يدنع مكضعب اوعدف لاق اذل دهشيف دحا اهين اننرعي ال ىكالجب اننا اولاق قح نواوقت يذلا ناو ريك

 َنوعمش ةعرقلا تباصاف مهنهب اوعرتقاف مكقدصأ ىتح مكيبا نم ةلاسر لمحيوهاو مكيبا نم مكيخاب ينوتثاو

 7 نوب آل و ] ٠ مهتفايض و مهلازنإ نسحا دق ناكر هدنع هرفلخ فسوي ىف ايأر مهخسحا ناك

 مل ناف دفا هناك مك ليك الف هلوق لحم ىلع افطع اضرزج“ ءازجلا مح يف الخاد .نوكي نإ امهدحا
 لاتحت و نيتينس و هز ءراجتس [ ماَبآ هذع ىوارذع ]«ىبنلا ىنعمب نوكي ناو - اوبرقت الو اوصرعت هب ىنوتأت كل

 ةلاح< ال كلذ نولعافل اناو وا- هب تي ىلع نور داقل اناو [ نولعاقل ّ وا] هدي نما هعزتخن تح

 ةاعلل ةلعفو خا يف ناوخاو ةرخاك ئتاف عمج امهو [ هنيدقل ] نيرق و - ةقيتشلا * ل ىنارقن آل و هيف طرفنالا

 ب
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 ءرجا

 6ع
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 هد هومو
 < ميوع 6 5<

و 8 ْمْلَ طيف ينا © ضل نئازخ ىل 12 ينلعجا َلاَق © نيم يعم اني موهلا | ففعوي ةروس
 ىف فسويل انكم كلذك

 سا 6 ربو دسم مهم بو يبالي سرع © تا 8 تاه 2 يع مس سم مجم دم 02 مو م ركل

 ةرخآلا رجألو © نْيذسحُملا رجأ عه الو 01 نم دسك بيعت * تان ثردح اهنم اوبن ضرالا 2

 0/4 ع

 ىذرا قدا ينل ا ضر نباح ىلع ينلعجا ] ءتكللبت 0 اولا ىنم كلل تتح 3

 ةيافعلا و ةنامالاب هسفنل اًقصو فرصتلا هوجوب ملاع هينظفحتست ام ظفحا نما [ ميل طيف ينأا]

 قحعلاا ةماقإو ىلاعت هللا ماكحا ءاضما ىلا لصوتيل كاذ لاق امنا و - هنولوي ىمم كلولملا ةبلط امه ىيتللا

 ىف هماقم موقي ال ةريغ اذحا نا ةملعل و دابعلا ىلا ءايبنالا تعبت هلجال امم نّكمتلا و لدعلا طسب و

 ملس و هلآ و هيلع هللا غيل ىبنلا ىنعو  ايندلا و فىلملا بح ال هللا هجو ءاغتبإ ةيلوتلا بلطف كلذ

 قرشا تكد رهأ هني و اهتعاس لم هنعمل ضرأل نرخ ىلع ينل لقي مل وا فموي يخا هللا ا

 دهاج“ ئرر تلق  هتعاط و ةرمإ تحت و هل اعبت نوكي و رئك دي نم المع ىرتي نازاج فيك تلق ناق
 فلسلا ناك دقو -رئاج ناطلم دي نم المع ناسنالا ىلوتي نا زوجت هنا ىلع ليادوه ةداقت لغرب كءلشإ قف ناكعُيإ

 ملظلا عفد وهللار ماب مكعلا ىلا ليبس ال هنا ملاعلاوا يبخلا ماعاذا و هنرريو ةاغبلا ةهج نص ٌءاضقلا نووي

 هيلع ضرتعي الو هير نع ردصي كلملا ناك ليقو هب رهظتمي نا هلف يقسافلا وا رفاكلا ىلملا نيكمتب الا

 ضرا يف[ قسوم اذكس ]رهاظلا ريكمتلا كللذ لثم و[ َفدَكَو «عيطملاو هل عباقلا مكح يف ناكف ئأراص لك ىف

 نكي كك نا مانا و زن لان ورق ناشي تيري اهم اوني ] نيعبرا يف اخسرف نيعبرا تناك اهنا يدر -رصم

 نا يور ةذاطلس و ةتكلم تحت ةلوخد و اهعيمج ىلع هئاليتسال ذم عنمي مل هل أ ًأوينمو الرنم منعني نا دارا

 لاق هنا يور و - توقاهلا و ردلاب الكم بهذ نم اريرس هل عضوو هفيسب ةادرو ةمتاخب ِهمّلَح و هِجوت كللملا

 ىئابأ .سابل الو يسابل نم سيلف جانلا اماو كرما هب ربذاف متاخلا اما و كفلم هب ُقْثَكَم ريرسلا اَسآ هل
 هيلا كللملا ضوفو كولملا هل ثناد و ريرسلا ىلع سلجف كلضغب ًارارقا و كل ًاللجا هتعضو دقن لاقف

 امم اريخ اذه سيلأ, لاق اهبلع لخد .املف اخهلز .هتأرما ٌكلملا هجرَرف نعب تام مث ريفطق لزع و ةرما

 ملسا و ءاسخلا و لاجرلا هتبحا و رصمب لدعلا ماقا و اشيسو ميئارفا نيدلو هل تدلوف دارذع اهدجوف تبلط
 ل ىف مهاردلا و ريناندلاب 'ماعطلا طحقلا يذم فرعي لها نم عيب و شانلا نمر يثكو للعلا هذي ئلع

 اعيمج مهباقرب مث راقعلا و عايضلاب مث باردلاب مث رهاوجأا و ياحلاب مثاهنم ءيش مبعم قبب مل ىنح ىلوللا
 عفص تيأر فيك كاملل 0 هنم مظعا الو لجا اكلم مويلاك انيأر ام هللاو اولاقف اعيمج مهقرتسا ىتح

 رصم لها تقتعا ينا كدبش و هللا نهشا يناف لاق كليأر يأرلا لاق ئرت امف نال اميف يب هللا

 قانا 9 اب طرف نيراقمملا نم دجا نم عيب ل ناك و مهكالما مهجلع تاو ؛مدرغلا ور

 سجتحاو اوراتميل ةينب بوقعي لسراف رصم ضرا باص| ام 5 ماشلا كابا ناعذك ضرا باصاو

] معذلا ىنم امهرجغ و ىفغل) راعكلملا نم< ايندلا يف انتاطعب 1 انتمحرب 1 نيهايذك
 قط طدقإ 1 ءاشت نم" 
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 | 7 فسوب ةروس ىلا لاق هملك املف * يسفنل هطلت هب ينونلا كسلا لاك و © ميحر روغُم يبر نإ يبر محر م

 رس رجلا

 اه عا سنجلا كرا [دوسلاب راسا سفنلا نإ ] لاوحالا مومع ديري نا اما و - مزعلاو دصقلا قيرط نع ال ةيرششبلا ةوههشلا

 همحر يذلا ضعبلا الا [ ير محر ام ( ] تاوهشلا نم هيف امب هيلع لمحو دوسلاب رمأي سنجلا اذه نا يا

 اهنا ينعي يبر ةمحر ثتقواآلا يل نامزلا ىنعم يف مح ام نوكي نا زوجي و - ةكئالملاك ةمصعلاب يدر

 5 - هه مو .وء

 نإ هنخا نين هللا ماعم فذ هاذعم لبق و - - ةمحر 1 نردقني م 2 1 هر ةءامالا فرصت يللا يه

 ةنخا ما ينا كفرت لعل تلق ي ذلا فذ يل زيزعلا ةأرما ماك نم وه ليق و - ةنايخ ةيصعملا ربو بص ه2 6 < 200
 57 و ح2

 كاذ عم يسفن كوبا امو هذع 0 اميف قدصلاو مح ىيصلاو تنجو ةيدغلا لاح يي هيلع بذا ملو

 دس نت يع د سا زا 0 6.

 <46. يو هس ب ه سمات

 يدوس دعو ناف - ا اه تفس [ هير ني فموي

 ةوحن و ةمالك نم لعجت نأ ىلا |نئاق اليلد ىنعملاب ىفك تلق كلذ ىلع ليلد الو فسوي مالك
 5 ا هاط ل" ةزو ةاس اه لا 56 2 2-2-7 -

 اذ امك لاق مث : هرج مقرا نيد مرق نا ديري ميلع رحاسل ده نأ نوعرفإ موك نم الملا لاك هلوق
 همومهم

 ةريخات و ىارقلا م نم اذه نر نبا نع و - مهريشتسي و مهبطاخت نوعرف مالك نم وه و نورمات
 رس مس مو

 ةلطبملا تقفل دقلو - ا هطق يتلا وسلا 5 امس هلوقب لصتم ملعيل فىاذ نا ىلا بهذ

 تف 0 الو لوثربج هل لاق بيغلاب هل ١ أ نينا لاق نيد فموي نا اومعزف ةعونصم تاياور

 هللا تيب ىلع مهكلاهتت كلذ و فموي اي كليوارم كت تاللح ىنيح ال و زيزعلا ةأرما هل تلاق و اهب

 بست مل ام هنم َنهاشر [ همك املَك] هب اماخ و هسفنل اصلاخ هلعج اذا هصختساو هصلختسإ لاقي « هلسر و
 5 5 © م هسه سا مو دام سوال ا ”رر - - 2ص

 ىور -؟ىش لك ىلع ىمتؤم [ نيما ] ةلزذم و ةذاكم وز [ نيكم ايذدل مويلا ىذا ] قيدصلا اهيا [لاق ]

 رايخالا ٌبولق مهيلع فاطغا مهللا هلهال اعد و نجسلا نم جرخف فلملا بج لاقف ةداج لوسرلا نا

 ولبلا ري هذه نجلا باي ىلع بك و تاعقاولا ىف رابخالاب ساخلا ملعا مهف رابخالا مهيلع معُت الر

 اددج ابايث سبل و نجسلا نرد نم فظنت و لستغا مث ءاقدصالا ةبرجت و ءادعالا ةتامش و ءايحالا روبق و

 مل هرش نم كتردق و فتزعب ذوعا و هريخ نم كريخب فلأسا ينا مهلا لاق ىلملا ىلع لخداملف

 اهناسلك اناسل نيعيست ملكتي كلتا ناكر يئابأ ناسل لاق ناسللا اذه ام لاقف ةينارجعلاب ةلاعد و هيلع ملع

 فصوف تارقب تيأر لاقف ذم يايؤر عمسا نا بحا ينا قيدصلا اهيا لاقو هنم بّجيعتف اهعيمجب ةناجاق

 مرخب ) فاملا اهأر ىتللا ةأيبلا ىلع اهنم 2 لل دادسلا تعصر و نيكو رشم ناكيسزدا | لاوخعا وم قونل

 فىنم ىنوراتمي و يحاوذلا نم قلغلا كيتايف ءاره هللا ىف ماعطلا عمجت نا فقح نم هل لاق و انرح اهنم



 ( ؟48)

 ه ت م ةااطمص مم مم 5م ل ل! ملا ا يح مهد «* رسم ١ 20 - رع هزه ج 5 65- 35

 يبل ؛ 0 نميديا ىنعطق يتلا ةوسنلا لاب ام هلغسنف كير ىلا عجرا لاق لوسرلا هداج املف < هب

 هما مو م م ل هه« مم 2 6

 هوم نم هيام ا هلل سشاح ىنلق ةسعن نع فسوب د نتدوار نأ: نكبطخ ام لاق © مدلَع هديكب
> | 

 8 بم ”سول سا هرّيه ه ب توتومم سل بس

 يأ ملْعِيل كلذ © نيقدصلا ن مل هّلإو ةسقلا ن نع ةتدوار انا
 دسسهجس

 7 قعلا نصمحصح غلا زيزعلا تارا تّلاَق

 ا روشلاب ةرامال سفْنلا نإ  يِسْفَن ربا امو © رنتك يك يداي ١ ل بما هنْمأ م 9 ا رممو» مو

 تيغتبا امل و بابلا مهثرداب و ةباجالا تعرسأَل تبل ام ىجسلا يف تشبلو هناكم ثنك ول و كر ىلا

 نيبناه نع«في نا هلس لقي'ملو ةرسنلا لاح نع كلملا لس امامنا وعي ةرانال | امي قا رانقلا

 شيتفتلا ىف دج#ل لاوسلا هيلع كروي نا داراف ةنع لُئَس امع ىرحجلل كردي ناسنالا مي اههلاوملا نا

 ىرق و - لطاباا نم قبلا هيف زيمتي انوشكم انابب هتءارب هل نبي ىتح تيدحا| صقر ةصقلا ةقيقح نع
 نجلا نم ةيف ثيبصتو هب كمعنصام عم هتديس ركذي مل هنا هبدا نسح و ةسرك نم» و - نوذلا مضب وسلا

 ميظع ديك هنا كارا [ مِهلَع نهديكب ] ىلاعت هللا نا [ ُيِبَر نا ] نهيديا تاعطقملا ركذ ىلع رصتناو باذعلاو
 نمل ديعولا دارا وا - هب فرق امم ءيرب هنا و ةّنْذك نهنا ئلع هللا ملعب دهشتسا و) - ةروغ دعبل هللا آل ةملعي ل

 ايم هنم نتدجو له [ َفسوُي ندر ذإ ] نكئاشام [ نكيطخ ام ]ءديلع نويزاجمف نهديعب مهلع ره يل

 تارما تناك ] اهنع هتهازن نمو ةبيرلا نم ءيش نع هسفنب هباهذ و هنقع نم ابعت [ هلل ٌشاَح َنُْم ] ّنعيلا

 صحصح نم وهو لوعفملل داذبلا ىلع صِْضُح عيرقو  ٌرقتسا و تبث يل [ حلا صحح َّنلَريرَعلا

 ديزمالر « امّمص مث ةدون ىملسُي ىلذ ر» هتانفث اغصلا مم يف صعصع#«رعش ه لاق ةخانالل هتانفث ىقلا |ذارهعبلا

 ةموصخ هنا هب هذفرق امم ءيشب قلعتي ما هناب نهسفنا ىلع نوفارخعا و ةهازنلا و ةءاربلاب هل نهتداهش ىلع

 لاقم دحللا قبي ما لطابلا ىلاعوهو قعحلا ىلع هيحاص ناب مصخلا فرعا اذاو
 ةيوشحا|و ةربجملا تلاق و -

 نا ففسوي ماك نم [ لعل كلذ ] « هتهازن ثقبث نم ةررف يف ّقدن نا اذل دب الو لاقماذل يقب دق دن

 [ بيعلاب] لحم و هقمرح يف همي اوتطت عقلك مل ىنأ ]ز يزعلا ماعيل ةداربلا روهظل رمشتلاو يذق كللذ

 نع يفخ ىنع بئاغ وهو را  هذيع نع يفخ هنع بئاغ انا و ىنعم ىلع لوعفملا را لعافلا نم لالا

 نأ ملعيل 9 ةقلعملا اةغبطملا باوبللا ءارو راتتسالاو ءافخلا وهو بيغلا ناكمب يا انرظ وكي نازوجتو - ينبع

 ةنامإ هةنايخ يف غبو اهجرز ةرانم ايتنابخ يف هتأرماب ضيرعت هناكو دوسي لو ةذفنيإلا [ َنينئاَعلا نيك يدمي هللا

 هللا ىدهًّامل ًانئاخ ناكل هذاو هقئامال ؟ديكات وكي نا زوجا و  هبسد ىلع تايألا روبظ دعب اهدعاس نيح هللا

 ار وتغم و ابيع ةنامالا ىف اهلاحب و يكرم اهل نوكي الكل ةسفن مضي و هلل عضاوتي نا دارا مث * هدد الو هديك

 هدحو هب سيل ةنامالا نم ةيف اص نإ ىيبهل ورخف الو مدا دلو ديسانإ ملسو هلأ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امك
 -_- يو

 ةحاكلا ةءاربلاب اهل ديشا مم 5 ؟كلرلا" م [ يسع كي م 59 لاقف ةكمصع و ةفطلو هللإ قونوكب وه امنإ و

 قيرط نع سؤخلا ليم وه يذلا مهلا نم ازركذ امل ةثداعأا هذه يف ديري نا اما ولخب الو - اهيكزا »و
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 0 د نين عبس نوعرزت لاق © ىنوملعي مهلعل ساّنلا ىلا عجرأ ى يَ د تسيي 0 ررعح تايتس عبس و

 ج ميسم مءهو يام ب - هدم 5 < 6. 5- - مسمعرمس تيل <66 ه صعب هنو 2 سن هد
 2 ما اكاي د + يندم © قت نمت 5 يف ةورذن متدصح امف

 سام <

 مهما اه6ه م 0 مه 6س ص هع 26ه ى” د
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 ملوك كلضنف م ا ىنعم و - اوملعي ا الو هن رتخا
 سهر ل 2 532 20277

 ير 5 دجوي هناك 507 6-0 ناعلا :باعا ف تا ةروص ين رمألا جرد امناو

 2_2 كا 2 مو وو 0 عم 0 0 5 3

 2 272 5 دو باد اردصص اشار اهعيراجتو ةزطملا وكسب | ابك ]بطمة هلوقرسلا ونغم يزةنول جما لف ذلاز

 بأد يوذ ىزذعمرالاحردصملا عاقيا ىلع اماو ابأد نوبأدت ىلع اما ىندجتاد يا نيروماملا نم لاحوهو لمعلا

 هل ا 0 0 3 2 ع وهورعم مرمر مس

 نوزرحت ] نوُدصحت] نيبلا اًدنسم نهلها لكالعج يزاجملاداذسلا نم [َكُي] وم سوستي الث [هلهس يرد
 ودوم 3
 انئش ام انثغ ةيبارعالالوق هذصو - - تر 1 انادالبلا ثذيغ لاقي ثدغلا نموا - كوغلا نم[ ساتلا ثاغي ]و نوابخلاو

 سمرع مع

 نورصعي عورق و - 0 نوجاحي ليقو - مشمسلاو نوديزلا و بنعلا نورصغي ءادلاو ءايلاب 7 نورصتعُي 1

 َْئ ذعمب لعاغلل ّى يذبملا نوكي نأ رزوعكتو - ةناغالل قباطم وهو هاجنإ اذا ةرصع ى ص لوعقملل ءانجلا ى

 مهرب مع 2

 نورطمي نورصعي 7 اضعب مهضعب كدي و هللا مهني ين نودِدغي هيدَو ساّنلا تاع هيف ليق هناك نوجذي

 لاقي لأ اماو  هنيدعت ىئدعجف ترطم ى دعم كمان مضي نأ اما دي هينا ةباحسلا ترصعا 6

 مهو -

 يجب نماثلا ماعلا ناب ايئرلا ليرات نم غارفلا دعب مهرَشَب مث 0 نينسب تاسبايلا و فاجعلاو

 تلق ىاف - ةئس ملعهللا هداز ةدانق نعو - يحولا ةهج نم كلذو معنلا ريزغ رجخلا ريثك ابيصخ اكرابم
 نم فلذ ملع نأ تلق ملف ءاهقتالاب فصوت مل الو بصغتلاب اه ؟ءاهتنا ناك ثبتنا اذا ةبدجملا نيذسلا نا مولعم

 ليصفت َنورصحُي هيف و و سانلا "تاعي يف هلوقو الصفم ال اقلطم اًملع مولعم كلذ تلق  ىحولا ةهج

 ةوسنلا لاوس مدق و كاملا ةباجا قف تبثت و نت امنا * يحولاب آلا ملعي ال كللذ و ماعلا لاعأ

 املس ةولعجب و ةدنع هرما ريبقت ىلا نودساعلا هب 0 اهئ وشو اهيا طلو كاان قط رع ةلز رب وبك

 نسي نا هب قت ريبك مرجو ميظعرمال آلا نينس عبس نجسلا ىف دَلَخ ام اولوقي الئل و يدل هتلزنم طح ىلا
 افا لف ففوقولا فاققا توجو بسجاو مهنا ىف يف اداهتجالا نا قلع يلد هيف ورش يقكتساب و اك دعوا

 هألا ىلع هللا لوسر لاق هنم:و.- مهلا فقاوم نفق الف رخآلا موجلا و للاب نمؤي ناك: نم :مالسلا هيلع. لاق

 هللإ ىلص ىبنلا نعو - ةمهنلل ءاقتا ةزالف يه هثاسن ضوعءب هدنع و ةفكذعم ف هب نوراملل ماس او ةيلع

 ناهشلار فاجعل تارقبلا نع نش وع نر هلئاو ةرجص و ةمرك ر فسوي نم تمججع دقل ملسو هلا و هيلع : 5 و 00 |
 م4 2 مع 2002 2 5 ٍ 1 و 1

 عُجرا لاقف لوعرلا هانا ندح هذم تربوعع دقاو ينوجرخ# كا طرتشا ىئىاح مهترجخا ام ةناكم تذكولو
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 ةراسلا

 29 2 عمم < 300 ةمممرع

 ا امهم ل يذل لاك © نيملعب مالحألا ب ليواَتِب ن 1 © مالُحَأ تاعضا رك نورت ايل 1

 5 50 < © عر 2ر05 2 م

 فاجع عبس ىهلكاي ام ترقب عبس ِقك انف قيدصلا ا تفس وي © نول هلو 1 معد 5 ةمأ دعب

 02 - 6 32 - 6. هارعم س َُ

 هلويعما ةدلع ١ موعدا انا ماعلا نال كيت نازاكا وا نيدهارلا هات هيفا اوذاك و ةلوقك نايبال نوكت نإ اما
 6-21 0 ا ا : أ

 ايؤرلل رباع وه تكلف اذا لعاغلا مسا اهب دضعي امكاهب نضعف هذع رخأت اذإ هلثم هذ لمعلا ىلع هتوف يي نكي مل

4 5 5 2 - 

 هب ةقنسم ىاك اذا رمالا اذهل الف ناك لوقت امك ناك ربخ ايئرلل نوكي نا زوج و - ةوقلا ىف لعفلا نع هطاطخنال
 20 م ةهععموم

 مدلك ن نا ليق ةناك ناو لعف ىنعم داو ادا لاديرا درج ريخب [ رمت ] نوم اكينم

 هنعطق اذا رهذلا ترجع لوقت امك اه در 6 اهتنناع ت درك ايؤرل لإ تربع ٌةقيقحو ايؤرلا ةرابعل نوبدنذت

 ايؤرلا تربع و اهعجرم وهو اهلام تركذ اذا ايئرلا كلوا هوحنو ةربع وهو هضرعرخأ غلبت ىدح
 م - ص و 8 1 0 : 3 -

 تيب ىلع ثرثع دق و ربعملا وريبعتلا و ديدشتلاب ترجع نوركذي مهتيأر و تابثالا ةدملعإ يدلا وه فيؤخللاو

 ثاعضا ] « اراك مالحالل تنك و « اهترجع مث ايؤر تيأر هرعش * بارعالا ضعبل لساكلا باتك ىف يف كربملا ةدشنا

 ام ثاغضالا لصاو ناطيش ةسوصمو وأ سس لذ 5 دح نم اهنص نوكي اهم و اهليظانا و 6 [ مالكا

 نم كاغضا .ىا .نم. ىنعمب ةفاضالا و 0 تريعتسان تخف ثحاولا مزح و ثتاينلا طالخا نم 1

 2-0 . 0_1 دلل

 امكوه تاق - اوعمجن مالحا ثاغصا اولاق ملف دحاو ملح الا وهام كملت ناف مالح ثاعضا يه ىنعملاو مالحالا
5 5 5 8 

 فمصولا ىف اديزد ةدرف ةمامع الإ هل ام و |ادحاو اسرف ال بكري ال نمل زخلا مئامعلا ريجلد و ليخلا بيكي نون لوقت

 007 ٠ ت2 1 7 / 0 . 3 5

 يرر ايورلا هذه عم مهيلع ص ق دق نوكي نا زوجتو - مالحا ثاغضا ةولعج" نالطبلاب ملح! فصو يف اوديزت اضيا ءالؤهف

 سيل اولوقيف. ةصاخ ٌةلطايلا تاماخدلا مالحالاب اوديري نا اما [ ىيملعب مالحألا ليواتب نحن ام و ] اهريغ

 مهنا و مهملع روصقب اوفرتعي نا اما و - ةحلاصلا ةحيعتلا تاماذملل وه امنا ليواتلا ناف ليرات اندنع اهل

 ىلا ةيجحعملا لاذلاب وكذا و سيلا نع و ييصفلاوهر لادلاب [َركذاَو] ورق « ريراحنب مالحالا ليرات يف اوسدل

 هنا كلذ و ةليوط ةدم دعب [ةم] 3 1 نص نهاش ارو تيتو .لذفلا نم نيينفلا نم اجن يذلا ركذت

 اير و ةايور ةليوات و فسوي يجانلا ركذت اهليوات الملا ىلع لضعا و هايئر يف كللملا ىنفغتسا نيح

 يدع لاق ةمعذلا ةمالا و ةزمهلا رسعب ما دعب يليقعلا بهشالا أرق و  فلملا دنع هركذي نا هيلا ةباطو هبحاص

 دعب هما دعب ورق و- ةاجنلاب هيلع م ىذا ام كعب يبا «روبقلا كلاذه مهر و ةمللا و فلملا و حالفلا لعب مث هرعش *

 هب مكرجخ انا [ هلي ع انآ ] يطخ دقف ميملا نوكسب أر3 نمو - يسن اذإ اهم). هماي ةهإ لاقي نايسن
 5 5 و 00 ! هع هوم هربم - ١(

 نعو - هرابعتماب يذورم و ةلأسال هاا يذوكعب اف أ نولسراف ؛ 5 ] هليو اني مىيتاإنإ نسعلا ةءارق يفو ةملع ةدنع ىنمع

 خيلبلا اهيا [ قيدصلا اهيا ف سو | لاقف ةاتاف فموي ىلا ةولسراف ىذعملا - ةنيدملا ىف نجسلا نكي ما سابع با 50 : :

0 : 0 0 3 256 
 لوا امك ءاج ثيدح هبحاص ايؤرو ةايور ليرات ف ةقدص برعد و هدر عزا كاذ هل لاق امناو قدصلا ىف

 هم ورموم ه2

 اميرف عوجرلا نم نيقب ىلع عرس دل هذال [نوملعي مهل 1 ساْفلا ىل 1 | عجرأ ينعت] لاقف زركح# م مالك ملك كلذدلو



)509:( 

 ا ا ا ١ || هلك |صمرع يم س تي - ؟ه ص رهرعرو مم< 02 )هم سمسم

 نإ يار ر يف ينونما امل | اهياي * تسيب رخآر رضخ تابذس عبسو فاجع عبس نهدي 0 ترد دس

 اهالرار اهلضفا و رومالا نسا مهل ىفطصا دقن هتقيلخ ىلع ءايبنالا هللا ىفطصا امك تلق - راضملا نم كاذ

 ناك اذا اصوصخ هبالا 0 هير ىلا آلا ءالبب يلثبا اذا ةرما لكي ال نا يبنلاب لولا و نيف

 داني تايلسا م 2 بر هل ناك و قحأ) ىلع اذه ناك ول اولوقي و رافكلا هب تمشي ال ارفاك هب دضتعملا

 فسوي يرق ىند اما * سانلا ىلا اذعزف رما اذب لزن اذا نحن لوقي و اهأرق اذا يكبي ناك هذا ىلا نع و

 تارقب عبسو سبايرهن نم ّجرخ نامس تارقب عبس ىأر هتلاه ةبيجع ايؤر دهلولا ب نايرلارصم كلم ىأر
 كتدصعتسإ دق تاسباي رخئأ اعبسو اهِبَح دقعنإ دقرْضَح تاليذس عبس ىأر و نامصلا فاجعلا تعلجتاف فاجع

 ا ابن وسحر نه ةموت يف دجب ملف اهّربعتساف اهيلع نيلغ ىتح رضلا ىلع تاسباهلا تونا تكرداو

 زيمملل ةفص نامت عافقيا نيل قرف نم له تلق نآف - مارك ةومش و لاجر كلاذكو ةنيمس و يمس عمج [ نام ]

 نا ىلا تدصق دقن تربل فص اهتعقرا اذا تملق - انامس ترقب حبس لاقي ناو عيسوه وزيمملا نود 5

 عبسلا زييمت ىلا تدصقل عبسل ا ا ل هر تارقبلا نم موخب عبسلا زيمك

 عبس ليق اله تلق ىناف - ىنمسلاب سنجاب زيبملا تفصون تعجر مث اهنم عونب 7 تارقبلا سذجب

 ثلق ناف  ةدحو هب نايبلا عقي ال ففصو فاجعل و سنذجلا نايبل عوضوم زديمتلا "تسلق 5 ةفاضالا ىلع فاجع

 ترج تافص اهوحث و بكارلا و بسحاصلا و سراغلا تلق  باحما ٌةسمخ و ناسرف ةثلث نولوقي دقن

 ةعبرا و ماخض ةثلث يدنع لوقت ال كارتالا اهردغ ينجي ملام اهيف زاج و اهمكح تذخاف ءامسالا ىرج#

 فاجع عبس تارقب لقي مل هنا يرتالا هيف لاكشا ال هليبسب نون امو لاكشي اهتم كازا تلق: نانا ظالغ

 عقر دق و لصاب سيل امع ءاذغتسالا عوقو عم زوجب ل لصالا فرت تلق - تارقبلا دارملا ناب ملعلا عقول
 ببسلاو هدعب سيل يذلا لازهلا .ٌفجعلا و _ فصولاب زييمتلا نم هحرذقت امع فاجع عبم كاوقب_ءانغتسلا

 لمح مهبأد نمو هضيقن هنال نامس ىلع ةلمح لاف ىلع ناعمجم ل ءالعفو لعفاو ءافجعل اًعمج كفاجم عدرا

 تناك ٌةسبايلا تالبنسلا ا ىلع ليلد ةيألا ىف له تلق ناف - ضيقنلا ىلد ضيقنلا و ريظذلا ىاعريطنلا

 رْضُعلا لباذسلاو فاجعلاو نامسلا تارقبلا ىف ددعلا اذه ىلا هبابصنا ىلع يندم مالكلا تلق - رضخلاك عبس

 زوجي له تاذ ناف -رخآ اعبسو ىنعمب تسيي رخو و هلوق نوكي رعبسلارَخَألا ىنعم لواذتي نا بجوف

 نا وه و عقادت ىلا يدوي تحاق - لصملا رررجم نوكيف ر ضخ تليفس ىلع تسيح هلوق كفطتيانإ

 رشا «ظغل واد ةروكذملاعبشلل اريمم اهعم نوكتن اهمكح يف لخدت نا يضنقي ر ضخ تابس ىلع اهفطع

 تزيم كلنال حصين رجأب دوعقو مايق ٍلاجر ةعبس يدنع لوقت كلنا هنانتب" عملا راع نكت. لإ يضنقي

 ٍلاجر ةعبم ةدذع تاق ولف دوعق مهضعب و مايق موهصعب نا ىلع نوعتلا و مايقلاب نيفوصوم لاجرب ةعبسلا
 - هم و - عواممو هدا - و

 ايدرلل ةلوق ىف مالا  ءامكحلا و ءاملعلا نمم نايعالا كإرا هناك [ الملأ اهياي ] دسفف عفادت دوعق نورها مايق
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 مره هم دوم تت ع 6 6 507 مآ يواازءودو

 ينم 0 هنا ىظ يذّلل لاق و 6 نيت 00 ىلا اارمألا ي فق * هسأر نم ٌرِيطلا اك باصيق

 7-1 مام نيس س0 © رص |همس ع << ذو م مىد6م
 ا 5 فيما هاكر © نيذس عشب نجلا ىف هشسبأف ٠ 4 ا رطحشلا ا كبر دنع 00

 3 مر رص سي دي سا - . آءعمدم طم 2 39 هر صوم ه1

 ينسي ] يبارشلا ديرب 1 امكنك )امها 1 *ىنيهارجلا هيلع ثاد يدلا تناثلا ا ميقلا دلا فىلذ مايا ا ا

 5م

 تيأرام لوالل لاق هنا يور  لوعفمال ءاذبلا ىلع هب ئورب امم ى ةسي يل هب ىقسيف ةمركع
 1 3 وهل
 ارذو- -ةكيس [ هبر

 ىنجسلا ىف يضمت مايا ةثلث اهناف ةثلثلا ناتيفا ماو هدنقا كللاطح لح و كليلا وف اهنسح و ةسركلا نم

 لثقتف جَرْهُل مث م ايا ةثلث لالسلا نم تيأر ام يناثلل لاقو هيلع تنك اه ىلا .دوعت و عوحلا

 يف لب دحاورما يف اًيئْفتسا ام تلق ناف  امكناث 2522005 م هيف [ نيِتفتسُت ] ام مت 3و عطق [ رصألا يضف ]

 نا اَنَط و هلجا نم اذجتس ام و كلملا مس نم عب اَمينأ امرمالاب دارملا تل  ديحوتلا هجر امف نيفلتخم ىدرما

 كاله ما اجل 5 امهب لزذ يذلا رمألا ىف هنايتفتسي اناك امهناكف امهب لزن ام ىنعم ىف ا ام

 رخآلا ةاجن و امهدحا كاله يه و ةبقاعلا نم هيلا رجب ام يل ٍنْدتْفَتسَت هيف يذلا رمألا يضق امهل لاقف

 ءامتيذك وا امتقدص ناك كلذ نا امهربخاف ةلاملاعت امهنإ يور ام ئلع 0 انيأر ام الق و !دحج ليقو

 وه ناظلاف يحولا قيرطب ناك ناو - داهتجالا قيرطب هليرات ناك نا فسوي وه ناظلا 0- 39

 هيلع صق و ينذصب كاملا دنع ينص [ كبَر 5 ١ ينرْكْذا ] نيقيلا ىنغمبا نظل نوت وا/-

 هركذي نا [ هز ركذ ] يبارشلا 017 [ نطيشلا ةدسناف ] ةطرولاةذه نم ا ر ينمحري 1 7

 جدلا قيام قبلا [ نس عضب ]ينريغا لا ورضاب قكرا نيت وللا ركن ةفسزو , سناق لدتا بعقول
  ءاسنالا ىلع ناطيشلا ردقي كيك اكنالقا ناذ نينس عبس ةيف ثمبل هنا ىلع لدراقلا رثكا و عستلا ىلا

 ةبلق نع لزيو هنع بهذي ىتح نايسنلا بابسا نم ءيشلا نع هلغشي امب دبعلا ىلا سوسوي تلث

 هجو ام تلق ناف - اهسْنُ وأ ةي نم جستن ام لج وزع هللا آلا هيلع ردقي الف ءادتبا ءاسنالا اما و ةركذ

 - لوعفملا ىلا لو لعافلا ىل ردصملا ةفاضاب يه امو فكلملا هب ديرا اذا هبر ىلاركذلا ةناضا

 وكت. ةفاضالا نال هيلا هتفاضا تزاجف هبر دنع وا هبرل هركذ نطيشلا ةدسناف هلوق ىف هسبال دق تلق

 -رابخالا وه يذلا فاضملا فذخف هر رابخا ركذ ىطِيشلا هدسنات ريدقت ىلع را- ةسبالم ىنداب

 ىلع اًوُنواعَتو ىلاعت .هللا لاق دق و هيف ناك ام ففشك يف هللا ريغب ةناعتسالا فسوي ىلع ركذأ مل تلق ىاف

 ديعلا نوع يف هللا ثيدعلا ىفو - هللا يلا ْيِراَصْنا ن م مالسلا هيلع ىسيع نع ةياكح لاق و - ىوقللا رربْلا

 ةشياع ىنعو - ةرخآلا برك نم ةبرك هذع هللا جرف ةبرك نماوم نع جرف : نم - ملعمملا هيخا نوع يف دجعلا مادام

 همر نم بلطي ناكو يلايللا نم ليل موخلا هذخأي مل مس و هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا اهنع هللا يضر

 نا و ةمعطالا و ةبرشالاب يوقنلا و ةيودالاب يوادنلا لدم ال كلذ لهو ةطيطغ تس ءاج ىنح

 وهن و قرحأا و قرغلا و ملظلا عفد يف راقكلاب ناعتسيت نا زاوجن ىف تالخ الف ارفاك ناك فلملا نال كلذ ناك ٠
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 2:د همه> 2.١ < 2 هدم م هوو ل 0 .٠

 ساخلا رثكا نكل و ساذلا ىلع و اذيلع هللا لضم 0 م كلذ نم م هللاب ؛ كت ل 1 ل
2 

 20 هم هد دوم وهم مم 5 سمدس سمعو هم

 كا | ةنرد نم 0 امم مق راهم ثحاولا يللا 1 اريد نوقرعمل 00 32- كا © ير 0

 مآووم دم عمو 3 5 و ه5:

 كلذ م ايا 0 5 الا رما هللا ممعأ نإ“ نطأس نم اهب هلل ل 1 ملدا اهومديمس

 روما تيد 0 ©2ص يد 3

 رخالا اما و * ع ارمخ هبر يتسيف كا ب يدتعلا يِبَحاَي مق ودلع 3 ساّنلار 50 نيل , ميلا ن ,يدلا

 دارا ةيفيذعأا ةلما يهو ىيروكذملا ءايبنلا ةلم تعبتا و فئاوا ةلم تضفر ينال يلا ىحوا و كلذ

 اصوصخ مهنا ىلع ةلالدلل ,هريركت و مهنيد ىلع ٍنايتعلا ناك نصار رصم لها نونو 3 قيذلاهكتلزاب

 ءازجلاب مهرفك ديكوتل و ميهاربا ةلم ىلع ىنيذلا مهو اهب نينمؤم اموق اوناك مهريغ نا و ةرخآلاب نورفاك

 هيف نوكي نا زوجي و - ءازجلا رادب رفاك وه ىمآلا اهيعتري ال ينللا رئابكلا و ملظلا نم ةيلع مهام ى ,لعاسنت

 كل ار ةتءازب ىلع ةدهايشلا تايلا | اوأر ام دعب نجسلا هوعدرا نيح مهتهج نم هب ينم امب ضيعت

 هنا امهفرع نا دعب ةرجنلا ثيب نم هنا امهيريل هءابا ركذ و  ءازجلاب رفكلا ديدش وه ىمآلا ةيلع مدقي ال ام

 جدام ( اَنل ناكاص]* هلوق 2 و هيلا عامتسالا ىف امهتبغر يوقي' بريغلاب هراجخا نم ركذ امب هيلا ىحوي يبن

 اقص هب كلرشت نا الضن يسنا وا ينج وا فىلم ن م ناك :يش 0 هللاب رم نإ | ءايبنالا رهعمتنل

 ىلعو لسرلا ىلع يل [ ساّنلا َىِلَعَو ايم هللا لضف م ] ديحونلا [َكلذ ]لاق مث نصيب الو خجل

 هللا لضف [ نوركشتي 3 ] مهيلا ثوعبملا [ساّنلا ٌرْثكأ ل و ]هيلا مهودشرا و هيلغ مهوهبت مهنال مهيلا لّصرملا

 ٌلدتسنو اهيف رظنن يتلا ةلدالا انل ٌبصصن هذال اذياع هللا لضف نم كلذ نا ليق و - نوهبنتي الو نوُكرْشَيف

 ولدنا وا (نررظنايالا شانلا زثكا عل و: توافترريق+ نم يافلان كاشلا ةلدآلا »كبت لذه يسعنا دكر

 امهفاضاف نجلا ىف ىبحام ايريكنرب ء[ نحل يِبحاَصي ]«نيركاش رهغ نيرفاك نوقبيف مهئاوطلل اعاجتا

 بوبصم ىنيسلا كلذكف ةتورسم ريغ اهيف قورسم ةليللا نإ امكف ةيللا قراع اي لوقت امك نجلا ىلإ

 ه يجحاص اي كيبحاصل فلوق وعن و مالسلا هيلع فسوي وهو ةريغ بوحصملا امزإو بوحصم ريغ هيف

 نيجاص امهنيمسو قدم الجر لوقت امكنكل و قدصلا اًبحم امهنا ديرتالو قدصلا ىلا امهفيضس نسل
 ُباَبرَأ ١ ] ةذجلا بما و  رادلا بحضا هلرقك نجسلا ىثكاس اي ديري نا زوجي و  فابحم امهنال 0 ا 9 ست مص <

 : 5 7 51 01 ا
 امكديعتسي و اذه امكدبعتسي ىنش بابرا امل نوكت ناأ لوقيرثاكتلاو ددعلا ىف قرفنلا ديرب [ نوُدرفَتص

 اذهو ايسلاغلا راب ةلاوهأ لب ةيدوبرلا ىف تكراشياال وب بلاقي ل رابك نحاوا تمر امكل .نوكي نار[ مآ امكل [ ردح | ده - ا 81 522 مه 02 5
 2 و عه -

 رص لها ى م امهذيد ىاع ىنملو امهل باطخ [ نودبعت ام ] - ماخصألا ةدابعلو ةدحو هللا ةدابعل ير

 م ةغراف ءامسإ الإ نودبعت ل مكذاكف اهنوددعت مغفعط مل هلا يبل 0 ىوكسي للا لص ل مكنا ىنعي [ ءامسأ اا ] 0 5

 م هر دما

 يا [ اهب هللا لنا م اديز لميا ديزب هتيمس لاقي اهب مكيوس قوس ] ىنعم و نعت تايمسم ال

 ًاارما ] لاقف ب مك امم ى نيب مث [ هلل آل 1/] ن يدلاو ةدابعلا رما يف [ مكعا نإ ] ةجبح م [نطْلس نم ] اهتيمستب

4 

 را ل

 ا ءزججأا

 اص



 («ةب)

 هادا 0 يبل 00 ناي هاممج مس رو

 * ير ي يزملعامم َمُكلُذ * امكيتاي نأ ليد دليواكب 000 01 5
 |م م سا ساس

 3 ماعط مكين ّلآق 8 نينسْكملا ن

 2 هدوم د ساه ضو" ام 55 سوص امو دو م هم خه 2 822-21 2

 بوقعيو قحعساو مههربا يابا بألم تبت © نورفك م ه ةرخآلاب مه و , هللاب نوذم دال مرق د تكرث 0

 يا ايئرلا ٌةرابع نوذنسحي نيذلا نم [ نيستا نم ] اًبَنِعرصعأ دوعسم نبا ةءارق ىف و - بذعلل مسا

 0 للا ير كلر ل كان هل اهات قادر نهبحلا لما ضعي ةيلع صفي هدارأر هندي

 ةمغلا انع جرغت ناب انيلا نسحاف وسلا نه نيل | نيشح كلان نموا - ملاع هنا هب املع ام سانلل ركذي

 قاضا اذاو هيلع ماق مهنم لجر ضرم !نا ناك هذا يور - ايورلا ليرأت يف ذب هكل كناك نا اذيأر ام ليواتب

 لوقي لعجف مهنزح لاط و مهراجر عطقنا دق سان نجلا 1 ناك ةدانق نعو -4ل عمج جاقحا اذا و هل عسوا

 نقل ككفلخ محبا امو تيحت محا ام كيلع هللا َك !اب اولاتف ا اره لهل نأ اررحوت اورجصا اورششبأ

 نب قحسا هللا مدبذا ب بوقعي هلل يفص نب فسوي انا لاق ىتف اي ثنا نمف كرارج يف اذل كروب

 7 ند ل يحل ينكل و كليبس ثياخ تعطتسا ول ىجسلا لماع هل لاقف ميهاربا هللا ليلخ

 ا ا ا ل ا يور و- تُئيش نجلا توهب يا

 نم يلع لخدف ينمع 0 دقل ءالب هبح نم يلع لخد لإ طق دحا ينبحا ام هللون ينابعت الإ نا

 21 ىلع لخدف يبحاص ةجوز عرسحا مث ءالب ل يلع لخدف يبا ينبحا مث ءالب اهبح

 اذافا راتسب ىف نارا يب ارا لاقف دانستميل هل املاعت امهنا ىبعشلا نع و -امكيف هللا كراب ينابحت اذ

 ينا زابخلا لاقو  ةتيقسو كاملا سأك ىف اهّثرصء و اهتفطقف بذع نم ديقانع ةثلث اهيلع ةلبح لماب
 عجري ماا تلق ناف  اهنم شهنت ريطلا عابس اذاو ةمعّطلا عاونإ اهيف لالس ثلث ىسأر قوذو را

 هناك هوحن ىف ةراشالا مسا ىبرج“ يرج ريمضلا و هيلع اضق ام ىلا تلق - هليوادب انين هلوق يف ريمضلا

 قوفوه امب ةسفن فّْسو هب لصوف كلذ صرتنا ناسحالاب هافصو و هاربعتسا امل « كلذ لود 52500

 ةفصيو امهيتأي نا لبق نجلا ىف ماعطلا نم امهيلا لمحت امب امهْمبْني هنا و بييغلاب رابخالا وه و ءاملعلا ملع
 ىلا فاحت «كيذ لعجو امهربخا امك منادج ثيكو ثيك هتفص نم ماعط امكيتأي مودلا لوقيو امهل

 لك ىلع ةقيرط هذه للاب كلرشلا امهيلا متبقي و امهل هنيزي و ناميللا امهيلع ضرعي و ديحونلا امهلركذي نا
 ةظعوملا و داشرالا و ًةيادهلا هيلا مدقي نا مهنم دحاو هاتفتسا اذا ةقّسْعلا و لابجلا عم اهكلسي نا ملع يذ

 7 .عء 5 - 5

 نأ هيف و  فكلذ دعب هيتفي مث هيف ا بدجراو هب ىاوا وه ام ىلا ةوعدي و الوا ةىيصخلإ و

 ءءء

 ىن هب عفنتيو هنم سمنقي نا 27 هددصب وه امب هسفن فاضوق  ملعلا ىن هتلزنم كتليع اذا ملاعلا

 بارعالا ر ليقسلا ردسفت عسب كاني نا ديعيكو هقيعام نايبب [ ليوا ] ةيكرتلا باب نم نكي مل نيدلا

 كا تف ينملع اًمم ]تابيغملاب راجخالا و ليراغلا كللذ ىلا ليراتلا ىلا!ههل 7 [اًمكلذ ةاذعم نع

 ينملع يا هلبق امل اليلعت نوكي نار - أدقبم اسالك نوكي نازوجي [ تنكرت ي هنأ ] - - مجيخلاو نوك 3 نع ةلقا ملو يلا
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 هديك ينع فرصت اا هيلا ينو املا حلا نجصلا اير لاق يرغصلا نم اًذوُكيل و
 عم مم و لص رو ضاوي 6 تو 0 عمم ا - م

 ملي 5 5 0 مَ عيمسلا وه هنأ نهديك ةذنع فرصف هبر هل 2 نيلبجأ نم نكأو نوفل عا

 و 507 0-20 ل 1+ - يورو ه 2< 106 2 2 .

 يشر ا اح ا نمت نجستلا ةعم هعم لخدو © 0 9 مدر عسسل تلا 71 ام دعي 5

 ل( - هوم م6سص 0 0

 تكيرن انإ * هليواتي انئبن هدم ريطلا لكان اربَح يسأر قود لمحأ نق 5 ا رخآلا لاك و ” اريخ_رصغأ

 ىنيجسلا لوزن تلق ناف - ةيصعملا بوكر نم ىلا بحا نجلا لوزن بر لاق و فىلذ دنع هبر ىلا أجنلاف

 تلق - ةذللا نم هيلا بحا ةقشملا تناك فيكف ةميظع ةذل هيلا هنوعد ام و ةديدش سفنلا ىلع ةقشم

 ةبقاع يف و ةيصعملا بق يف و هللا ةجول اهلامثحا ىلع ربصلا نسح يف ارظن هدنع رثأو هيلا ٌبحا تناك

 علل نسي عرفا [ لع هيك ين يلع فرْصَت ا تالا ىبتشم يف ًارظن ال امهنم ةدحاو لك

 بلطي نا الربصلا نم هسفن هيلع نَطَو و هيلع مزع امين نيحلاصلا و ءايبنالا ةداعك هتمصع و هللا فاطلا

 نالابصلا اهنم و ئدهلا ىلا ليملا ٌةوبصلا و ىههلا لمآ [ نيل 1 هيلا ءاجلالار ففعتلا ىلع رابجالا ذم

 نيذلا نم [ َنيلهجلا م ] ةبابصلا نم نيل بأ يرق و - اهحور و اهعيسن بسيطل اهيلا وبصت سوفنلا
 ءاريدتلا لعفي ال ميكحلا نال ءاهفسلا ى ا ار - نم و وهف ةماعل ىردجاال نم نال نوملعي امب نولمعي ال

 ءاعدلا و فرصلا بلط ىذعم 2 ىلع 2 فرصت الإ لَو هلوق نال ءاعدلا مدقتي ملو ةباجكسالا ركؤ امناو

 رمضم هلعاف [ ٌمُهلاَدَي ] « مهحلصي ام و 0 اب [ ميلعْلا ] هيلا نيئجتلملا تارعدل [ عْيمسلا ] فطللاب

 زيزعلل مهل يف رهمضلاو - [ هّنُمَحْسْمأ ] ينأر مهارهظ يلا أدب مهل أدب ىنعملاو ُهْدَجْسمَل وه و هيلغ كرسفي ام ةلالدل

 اهجوزل ةأرملا لازنتساب ال كللذ ناك امو هتءارب ئلع دهاوشلا يهو [ تبلل رار اس انهعب“ نم ] هلهاو

 ىنيياع ام فكاذ هأسنا ىتح اهدي يف همامز الولذ ايدج و اهل ةعارطم ناك و براغلا و ةررذلا ىف د هذم اهلكفو

 اهل هقعاط نم كسا امل كلذ و هب دعا امك هب راغصلا قاحلا و هنيس 3 اهيأرب لمعو تايالا نم

 َباطاخ هيفاطخلا العا ىاقلاب هنيَجَسَتل (نردتيلاةرازق ينو - اهل هركسي و نجسسلا هلل“ ىلا! لف "اهعماظلا)ا

 نإ تحرنق| اهناك نامز ىلا [ يح ىّن ] ميظعتلا هجو ىلع هدحو زيزعلا وا هيلي م وزيزعلا مهضعب هب

 نهوص يذق يشر نيح ىلع دوعسم نبا ةءارقا يف و - هلم ىوكي ام ربت ىتح انامز نجع

 هللاب ىلإ: ةيلا يختم وكس قلبا لات كأرقا نم لاقف نيح 57 أرقي الجر عمس هنا هنع هللا يضر رمع

 ليذس ةغلب مهئرقَت »و شيرق ةغلب سانلا عرثا# شيرق ةغاب هلزنا و ايبرع هلعجف نارقلا اذه لزنا

 هل ابحاصم ديرت رهمالا عم تجرخ لوفت اهئادحأسإ و ةبحصلا ىنعم ىلع لدي [ َّعَم ]+ مالسلاو

 امهنا هيلا يقر هين ةيبارشاو 0 فيملل ينادبع [ ند ] هل نيبحاصم نيجيعلا نورا لوكر اق) كلكم

 مانملا ىف ينعي ؛ [ يندرأ يذا] م السلا هيلع تقسو لخلتا ةعاس#و يسلإ الخدام نجل كل امهب رماف ةنامسي
 و

 نامع ةغلب رمخلا ليق و - هيلا لود امب بنعلل ةدمست اًيذع ىلعي [ رمح رضع 1 ةدضام لاح ةياكح ىهو

 اا"( تقسوي ةروش

 ءزجلا

 اب ع



 ( م فسوي ةروس

/ 
 ١١ رجلا

 اف ع

 ( عبهاغ )

 5 مر ادا 72 مهاويل هه ه رم مسموم و س ه2 هد مة ممم مودم ل ه يعوع ه © تع ل

 ىنذجسيل ةرمإ ام لعفي لعفي مل فلول مصعخساف يندب نع هثدوار دقلو هيف ىزنكمل يذلا ن ركل دف كيلا
 هل ا يي

 نا هلل اًهاَح يف زاج ملف كالق ناف 1 هللا انش اكن قرد د ةدحوول ىلع نيذكاسلا ءاققلا نم اهيفامل ةفيعض

 نم ٌتسلج مهلرق ىلا كرت الا ةينرعلاوه يذلا هلصال ةاعارم تلق هلل ةءارب ىرجم هئارجا دعب نوني )

 ايلا ىلإ فلالا يماقنم هيلع نم ثدغ هلوق يف ىلع و هلصا ىلع برعم ريغ نع اوكرت فيك هنيمي نع

 هلثم ليمج قاخ ىاع هتردق نم بجعل | و زجعلا تافص نم ىلاعت هللا هيزنث ىنعملا و -ريمضلا عم

 [ ارَشَب اًده ام ] هلثم فيفع قلخ ىلع هتردت نم بجعتلاف دوس نم ةيلع اًنملع ام هلل اًشاح هلوق اما و

 نين

 نم مهقا ال نا اهيفزكر امك للملا نم: نسحلالا نا, :عابطلا قازكرب لج وزع هللا نال كلذ و. .مكحتلا

 هب ىذتب و ةيئلملا هل نتبنا و روصلا نساع هيلع امل هنسح ةدعابم و ةلامج ةبارغل ةيرشبلا هذع

 زكر امك كلذك ةقيقحلا نالالا اهيف كلذ رك 'ر امو امهب ىيبقلا و قمحلاا ىف هاخقم لك هيشي كلذلو ناطيشلا

 ةيساخلا ةئفلا هيلع ام الآ ةئئلملا نم ريخلل عمجا الو نيطايشلا نم رشلا ىف لخدا ال نإ عابطلا ىف

 ةيرررضلا مولعلل ,هدوعجو قئاقعلل ,هسيكع5 نم آلا وه ام و ككلملا ىلع ناسنالا ليضفت نم ةربجملا

 نولاعت هلوق اهنمو .نارقلا .نرو: اهبو ةيزاجتحلا ىمدقلا ةغللا يده سيل لمع امم لامعاو - باب لك يف مهتزباكمو

 اذه ام يرق و -دوعسم نبا ةءارق يف يهر عفرلابْر شب أرق ميمت يخب نم ةكقيلم ىلع أرق نمو - مهتاهمأ ىف هام

 اذه ىنعمب ىرشب لصاح يل ىرشب اذه لوقت [ مير كَم لا اًذه نإ ] ميل كرلمم دبعبوه ام يا قرشب

 رشب ةقباطم و فحصملا اهنقفاومل ىلوالا ي هوه ةءارعلاو ىركب ما ىرشب كلا اذه لوقت و يرشم

 هبونتفي و بكي نا قاقعتسا و نسعأ| ىف هقلزفمل اعفر رضاحوهو اذهف لقت مل و [ نكاد اقر دكت

 فكاذوهلوقت يناعنكلا اهدبع تقشع نهلوقب ينعملا ىلا ةراثل نوكي نا زوجي و ةلحمل !ناعجتسا و هلاحب ًايرو

 ةيكوضازلا تروم حب ةنروصت مل نكنا ينعت [ هيف يندم ]مث نكسفنا يف نروص يذلا يناذعكلا دبعلا

 ديدشلا ظفحتلا و غيلبلا عانتمالا ىلع ّلدب ةغلابم مانب [ ماصعتسالا ] هب ناتتفالا ىف ينائرذعل ىتذياع امب

 لوعتساو يأرلا عيجتسإ و قنفلا عموتساو كلصمتسا ةوحن و اهنم ةدازتسالا ىف دهتج# وهو ةمصع ىف هناك

 امم ءيرب هنا ئلع هنم رونا ءيشال ناهرب و هيلع ديزم ل مالسلا هيلع فعوي نم ناك امل ناهب اذهو كبطخلا

 ما لوصوملا ىلا عجار [ ةرمأ ] ىف ريمضلا تاق ناف  ناهرجلاو مهلا هب اورسف امم وشحلا لها ةيلا فاض

 روكا را رريخلا تكورعا كلوق يف امكراجلا فذحت هب 0 نذغملاو لوصوملا ىلا لب تاق تغسوت ىلا

 - هاضنقمو يما بجوم يا هايإ يرما لعفي مل نك نذل و هانعم و فسوي ىلا عجربن ةيردصم 5 لعجت نإ

 م ور رمد

 تقثولا م كح ىاع اغلا نوييصملا ّ تدنك ىوخلا نأل نى 0 ا. عرؤسلل و فيؤخشلا و دب دشكلاب ندوكيكلا] خيرق

 ةوعدلا دائحا ىلع أ ينذوعدي ] لاقو «ردصملا لع علا عسل ورق و - ةفيفخأا ىناا نوكي ال كاذ ذو

 راعصلا و ىنيسلا ف كفن ءاقلاو تكايإ هل آف و اهتعواطم هل نير وهل نميصنت ىونال اعيمج ىنويلا
2 



 تا

 تيمور 2 6 يرصد مد م6 ةدء سس م يكبر هن م *# ىهدص
 © مارك كلا ل ّ نأ 0 م ا هلل فاحت كفو 2 نهيدتلا ن ىنعطق و ةنرجكا هذيار املف ع نويلع

 كوبنلا و جدعاب ىيتتن نيدبا قدطتسلا يدنا ين رجانغلا عفتف نهب و هب ركملا نيب عمجلا دصقت

 1 هيلع شبا نونا هيهرت ىلع تلا دا يف تاعمدجم وسن نيعبرا ىلع جرخ اذا اهركم نم م فسري

 نا رن تكلل و نينرتملا ةداكك كثيدعلا و بارشلا و ماعطلل نوُنكتي اوناك مهنا ماعط سلج“ أكن لدقو

 ىنالف دنع انأكتا كللوق نم ًاساعط اكتم ليق و - ناكأي ام اهب نجلاغيل نيككسلا نهنتا و اًنكّتس لجرلا .لكأي

 اذالظن « رعش « ليدمج لاق اهياع يكلي 50 ناك فكدذع معطيل 5 وعل م نأل ةياذكلا ليبس ىلع انمعط

 نال نيكسلاب دمتعي ىنعملا ناك زب اماعط اكرم دهام ع ه هللك نم ل الحا انيرش و » انأكتا و ةمعنب

 كللذو لاعتْفُم هناك دملاب ءاكتم نسحلا نعاو زمهريغب اكلم قيرقو - نريكسلاب :عوطقملا: ىلع كتي (عطاقلا

 دشُناو جرئالاوهو اكنم رقو عيني ىنعمب عاجني هوحن و حزتذمب ىذعمب حازتنمب هلوقك فاكلا ةعتف عابش ال

 يتلا ةحرتالا اهناكو ةفان ىلع ةجرتا تدها ثناكو *حاقولا ةمثمثعاا اهب بخ“ «اهجنا ى يذبل ةكنم تذهاك عرع ش#
0 

 اجرذا بهو نعو - درو مز !| ليقو - لمج ىلع نيلوعلا# ةدحو ىنيغفصخب َتَقَش 1 هذّدس يف دؤاد وبا اهركذ

 ًاكنم جرعالا أرق و  هعطق اذا هكتب ىذعمب ميشا كا نم عطقي مم ىوهل د ”ليقو  اًهيطب و اوك

 لش "نا لد - نوئاغلا_لامجلاو هقارلا نسعلا تكل نهرو منمافع رو - أكتا اذا أكتي يكن نم العشم

 ملس و هلاو هي ةيلع هللا ىلع يبذلا ىرعو م١ امسلا 0 اعردجلا ةليلرمقلا لضفك ةكىىسحلا ىف سانلا ىلع فسوي

 هللا لوسراي ليقف فسويلاقف اذه نم ليئربجل تلقف ءامسلا ىلا يب جرغ يتلا ةلجللا كف سوؤبا تاز
 ناردجملا ىلع ةبجو ٌولألت ىريرصم ةّقزا يف راس اذا فسوي ناك ليق و -ردبلاةليل رمقلاك لاق هتيأر فيك

 1 يشن ناك ليق و -:ةفسوي بنصر عيطتسي دحا ناك ام نايقاو: - اهيلع ءاملا نم [نرسسافلا رون ري انك

 ترمكا لاقي كيكسلل ءاهلا و نضح نو ,ىذعمب نر ور هتدج نم لامجعلا ثرو ليق و  هبر هقلخ <“ موي

 ابا ناك و ربكلا دح ىلا رغصلا دح نم جرخت ضيحااب اهنال ربكلا يف تلخد هنقيقح و تضاح اذا ةأرملا
 نا يي ناف ٠ عقرجب لامجلا اذرّدسا و هللا فخ ءر ءش » هلوتريسفتلا اذه نم ذخا بيطلا

 ةيلكر افاح هب ا تمرح رك ت يدي ثعطقف محللا عطقا تنك لوقت امك اهنحِرِج ج [ نميديا ا قتاوعلا

 اذه « هب نا نابوت يبا اشاح « رعش « لاق ديز امشاح موقلا ءاسا لوقت ءانثتسالا باب ين هيزنتلا ىنعم ديفت

 هللا ةءارب للا انتاح ىذعمف ةءارجلاو هيزفتلا عضوم تعضوف رجلا فورح نم فرخ يضر * مخشلا و ةاحلملا نع

 فكاوق وجنن هلل اًهاَح ارق نمو - ةءارجلا ةفاضإ هللا ىلا اشاح ةفاضا ىلع دوعسم ىبا ةءارق ىهو هللا هيزنتو

 ةءارق ردصملا ةلزنم اشاح ليزنت ىلع ليلدلاو -ةَرذي و عربي نم نايبل هلل لاق مث ةءارب لاق هناك كل اْقَم

 هلل اح شمعالا ةءارقو - ةرخألا فلا ف ذحب[ هلل شاَح] ورمع يباةءارق ود نيوفقلاب هلل انئاَح لامسلا يبا
 مس

 35 طاقسألا ى تلال! تلا نونعلا قكإ لئدع نيفلا نودسلا هلل 00 كيرقو - ىلرألا فا الا فكفدغب

 انا

 |؟ فسوي ةروس

 لا ءزجأ |



 ( ؟27 )

 2001 )6م 2 3 6 0 . هم < ب 010 عا 6 6 همض اه عجم

 5 نيدطخلا م تأك كنا * يبذل ينر غفار“ ا نع ضرعأ سوي © ميظع نكديك نإ » كييك نوم هل

 05 م ا م« م سه < ه2 هه ما حج 2اس م7

 © نيم للص 2 اهيرخل 5 ا اهفغش دد 5 هديل نع اهنتف دوارت زيزغلا تارمأ ةئيدملا ىف : وسن لاو

 ل مَع تياطم م مهر م هت ضرب ل 60

 عرفا تَاَدو انيس . ملم ةدحاو َّك ا أكتم نول تدتعاو نيل تملا ىهركمب ع املف

 و و - - . -ٍ هد م

 نحل لبق نم دلا كتنسحا دقف نقلا كئسكدا 3 0 ةوحكلو دد ةصخمق ناك هلأ ملعي ن نأ 1 ذعملا

 فسوي ةءارب ملعو رهفطق ينعي [ ار اماف ] ]كعب مآ يلع نمت نإ ديرت هناسحاب كيلع ع . . 5 0 1 .٠
 0 هه مع هما ضصرل

 فسوي يف اهعمط وهو رمالا اذه ناوا - موس كلها ثآرأ نمت ءاز 0 كوت نأ هل لاك] اهبذك و ةقدض و

 ٌفطلا ءاسنلا ىا آلا لاجرلا ىف ناك ناو هال ءاسخلا ديك ,ظعتسا امنا و اهتمالو اهل كل [ كيك نم
 > 0 -" سس 6

 دفعت نيم يا نيلغي كاذب و قفو ٌةقين كلذ يف نمهلو ليل فنا 5

 ٌاخا اذا ءاملعلا ضعب ىع و - قئاودلا نم نهرهغ عم سيل ام نبعم نينيب نم تادرصقلا و دقعلا يف
 تاهأ تل تر م ”*ه رم 05

 ءاسنلل لاقو اًيعَص نك ينطيبلا ديك نا لوقي ىلاعت هللا نال ناطيشلا نم فواتح "انك رثكأ "ةانشنلا' ب
 1| ني ص سمس تن

 بمدرقت ةيفو تيدح نطاقم كيرف ا هذال ءادذلا فرح هنم قدح ا ]* * ميظع ىنكديك نأ

 كنا فكينذل] تنا / يرفغتسا و ] 1 ثدحت الو 2 ررمالا [اّذه َن ع ء ضرغأ ] ىزرومل فيطلت و هل
 2 حا اس

 1 لاق امنا و ادمعتم بنذا اذا يطخأ لاقي بنذلل نيدمعتملا موقلا ةلمج نم [ ىن نوغطخلا 6

 دعا كفن نتف :قووز تاغتلع 5 الا زيزعلا ناك ام و ثانالا ىلع روكذا) ابيلغت ريكذنلا ظفلب نفط

 باودلا بسحام ٌةأرما و زابخلا ةأرماو يقاسلا ةأرما اسمخ عقودا رسم نمل [ وسن 0

 مل ثينانك يقيقحر يغ دينا آر ملإ عمجل درقم مسأ ةوسنلاو بجاعا ١ 1 مما 0-0 تبل بحاص ةأرماو

 سو ميم<#

 در ب [زيزعلا تار ما ] ]رصم يف[ ةَنيدَمْلا ىف ] اهمضو نوذلارسك ناتغل هيف و ثيناذلا هان هلعف قعلت مل كلذا و

 [اهغغش ] يذيراج و يمالغ ان ل يثانف و ياتف لاقي اهمالغ ( اهدك ] برعلا ناسلب كلاملا زوزعلا وريفطت

 ناسلاهل لاقي ةقيقر ةداج ليقو - بماقلا باجح فن اغشلا و - داوغلا ى | لّصو ىتح اهبلق فاغش هبَح َّق قرخ

 كلاب ايفعش ئيرقو * عباصالا ةقعتبت كفاغشلا ناكم * لاو كلذ نود اها لافت قالا عش « ةغباخلا لاق ب تاقلا

 97 ندع ا يلاطلا نارا ةدوخملا فعش امك لاق نارطقلاب هقرحاف هاذه اذا ريعبلا فعش نم

 ف - َ 3 09 5 مه < 6م

 نيلوةو نينلاق كوم و نيبايدغاب نهركمب] « باوصلا قر ُّط نع 1 و ءاطخ ن 9 لَم 5 1 زبيمتلا

 ىعخ امك ةبدغ لاحو ةيفخ 5 هذال | ًاركم بايتغالا يمس و اهكقم َّى يناعنكلا اهديع تكتقشع زيرعلا 5 ما

 نم عبرا ت6 لبو 0 ا ىلا كلسرا ] « اهيلع هذيشناف اجرت نيتمككتتلا دك ةركم ركاملا

 3 وم © سد هم س
 ةكدهلا كلتي نط قرامن نم ةيلع ن نيكني مم 1 1 نول تدّكخعإ 00 تت اروكذملا سمغلا نونم 51 رما

 ص يم دس رص

 نوموغت نع نلفشياو هير دنع لنِسي و نشهدي نأ سييديا ين نيكاعشلااز تايكن نهدوعق يهو

 نا دعبي الو هذي ىلع ةدي تعقو ءيشل تيب !ذا ئكتملا نال اهنعطقيف' نييديا يلع نويديا عقنف



( 017 ]) 

 ,«هم كو م6 1 6-5 6 01 2 مصوم 25 ورب ه

 © مهل بادعوا نك يس لإ الا عوس كهاب دارا نم 0 م ل بايلا ادن [هديس ايعلإاو بدا ن

 2 0 6 ضسصضص تن و © يع ع موو < 1 ” هس 6. 2-56 م

 ن< وهو ترقدصف لبق نم قف: ةصيمف, 6 3 5 نم دِهاَش َدِهَش و يسفن ن ء,ينتدوار يه لاق

 ل رنا هامدمل عر م 202282 27

 لاق ربد ى م نك صير نلت © يقدصلا م وهر تبت ربد نم دف ةصييق ناك ناو © نييبذكلا

 ليقو  لخدي ىلا ديري دعم هايفلا ليق  ةقيقعلا ىلع هل اًدْيس نكي ملف مصي مل فسوي كلم ىآل امهديس

 نإ سوي ىلع ةظانغم يه و ةبيرملا ةئيهلا فىلت ىلع اهجوز اهنم علطا .امل ةأرملل مع نبا عم ًاسلاج

 فسوي ىلع ٌبضغلا و ةبيرلا نم اهجوز دنع اهتحاس ةيربت امهو اهيضرغ اهيف تمعمج ةليحب تءاج اهتاوي مل

 ىلا ىرتالا اًموط ةتاتاوص نم كسيا امل اهركو اهركم نم و اهنم ةفيخ اهيتاوي نا يف ًاعمط وخلو

 ةيماهفتسا ىوكت نا زوجي و - نجلا الآ هؤازج سيلا يل ةينان امو - نّدجْسمل هرمأ ام لعفي مل نثل نُدل و اهلوق

 اهلوق يف عزت ! فيك تلق نأف - ديز الا رادلا ىف نم لوقت امك نجسلا آلا هرازج ءيش يا ىنعمب

 سي نا ةقحت ءوس فكلهاب. نارا نص لك.ىناو مومعلا تدصق. تلق - دوس اهب دارا هذا و فسوي ركذب

 ترش! اهلاوي هديب تيرنغلا 0 بادعلا ليقو  فسوي فيوخ) م هتدصق اميف غلبا كاذ نال بدعي وا

 مس 6

 نموه نم 000 ,ىلع ةداهشلا هللا ىقلا امناو اهل عننا اك ليق [ اهلهأ ن م + نها 3 و ] اهيلع مّن

 عم ًاسلاج ناك يذلا وه ليو  هذع ةمهتملا ىفنا و فمري ةءاربل قثواو اهيلع ة<< ا" بجوا نوكتل اهلها

 رادلا ىف ناك اهله) ضعب نوكي نا زوجت د  ةريشتسيو فاملا هيلا عجري اميكح ناك لد و  بابلا ىدل اهجوز

 اًيبصاهل لاخ نبا ناك لوقو - قاب مايقلاو هل ةداهشلاب فويل هللا ةيضغاف رعشت ال تس وحن نم اهبرضف

 - فسوي دهاشو - نوعرف ةطشام ىباراغص مه و ةعبرا ملكت ملسو هلأ ةيلع هللا ىلص يبنلا نع و: دهملا ىف
 2و

 ىدوم ئدا اذن تكلم د ةلاهشلا ظؤلب وه اهو ةداهش 0 يمس مل تلق 5 ناف - ىسيع و - جدرج برحاص و

 تراج فيك ةيطر تلا ةلمعلا نقنلق نافيخ ةداهش ي - 2 للطب و فمود لوق هب تبث نا ق ةناهشلا

 لاقف نهاش كيش ليق هناك لوقلا ةدارا ىلع وا ل رم لوقت اهنال تلق  ةىداهشلا لعف دعب اهتياكح

 هبوث ثذبناجاو ةلعجت ى ردا يمه اهنا و ةبذاك اهنأ يب يلع فيك م هصيمق 00 ات ناك ةصيمق ناكل /

 . 35 . 0 8 . يل م
 هذا امهدحا - نيهجو نم 1 ايات ناك هنا و ةقداص اهنا ىلع ىلبدق نم هدق لد نيا نمف 0ك اهيلا

 1 5 2 1 ا 5
 ايقدايل اناح عرسي ل يناثلاو 8 عفدلاب ىمادق ىنم ةصخمق تدق اهسفن نع هدعفاد يدو اهعبات ناك اذا

 عدو ه مر عءرغوو

 كى نم ىذعملاو تاياغلا بهذم ىلع ملاب ربد نمو , لبق نم عوجرق و - هقشحف ةهصيمد مدا يف رثعتيف

 يب ا ردد اهل لاقي ةهيج نيقتو لدق اهل لاقي يح نم داذعمف ريكذتلا اما و 15 نمو صيمقلا

 هود 62 ع ١

 - ثندناذلا و ةيماعللا كفريعلا امهعذمف نينهجلل ,دملع امهلعج هناك ميدعلا زويد يب 0 لجق ى ًارق هنا قع
 هيب |

 هدب 3 : 57 2
 ىنأل تاق - 5 نيبو لابقتسالل وه يدلا نأ. ىذب عمجلا زاج فيك تق ناد ناف - ا نوكسب انرق و



 | فسويةروس

 رجلا

 ع

 لا

 ا[

 نا

 ُهَصِيمَ تدك و بالا قد و© .٠ نيصلخملا 50 نم 3 0 ل ع قرص َفذدَي هير
 يلا عب -

 ةوعنو اذه ورودصلا تاوذب ميلعلار دصبلا عيمسلا نم ييبجس الز روتطتما الو عمسي )ل نوم تييحاسإ فسوي

 مهتالاقم نم اوسيل ل ا وم هللا تهب مهنيد نيذلار بجلا و وش! لهإ ةدروي امم

 هرافغتساو هنيوت تركذ و هيلع تيل ةلز ىندا مالسلا هيلع فموي نم ُتدجو ولو ليبسب هللا دمحب مهتايارر و

 مهرافغتسا ر مهنبوت تركذ و نونلا ىذ ىلع بويا ىلعو جون ىلع و دؤاد ىلعو هقلز مدآ ىلع تيعُت امك

 ًةدهاجم ةسفن ههاج نار ضحتدلا ماقملا كللذ يف تبث هنا عطقلاب ملعف اًصلخ# يمس و هيلع يذثا دقر فيك

 نييرالا بقك نم لزنا امهف ءاذثلا هللا نم قسنتسإ ىتح ربقلا هجو و ميرحتلا ليلو يف اًرظان مزعلا و ةوقلا ىلوا

 ةروس برضو ةّنصق ءافيتسا ىلع آلا رصتقي ماراهل قادصم و هبتك رئاس ىلع ةجح وه يذلا نارقلا ىف مث

 ىلا نوحااصلا عب يدتقيل ر ميهاربا ليلخلا هذج' ةلعج امك ند رخآلا قى قدم ناس هل لمحل اهيلع ةلماك

 8 مدننا يف كرا هللا ىزخاف راثعلا فقاوم ين ثبثتلا ورازالا بسيطو ةفعلا ىف رهداا رخأ

 دنقيل نيبملا يبرعلا نارقلا ىف صصقلا نسحا يد يللا ةروملا هللا قارذا وكلا م ا يدوي

 تلت هيزإ ةاهتفانإ ينو اهيلع عوقولل مقكت لع ينو ةينازاا بعش نيب دوعقلا ىف هللا ءايبنا نم ىبنب
 اك“

 ةيبشنلاب و ديدشلا ددعولاب و ميظعلا ميول 2 نآرقلا عراوقب كايبك كلل ةدذع نم هب'حانصيو تارك

 خاج هيتفي الو يمتني ) د لعلجاب وزومورتم يف مثاج وهو هاثنا ريغ ٌدفس نيح ةشير طقس يذلا رئاطلاب

 ىنداب يقل اهجو مهحاجإو ةقدح مهدحا و مهرطشا و ةانرلا مقا نا:ولو ةرابجاب و 07 هللا هكرادتي

 لالض نمو هشحفا| ام بهذم ن نمل ايف كرحأي وضع الو ضيني قرعهل يقب اما او ركذ امم هللا 5 ىبن هب يقلاس

 لثم رمالا يا ةموقرم وا -هانتبت تيبثنلا كلذ لثم يا لحملا بوصخم فاكلا [ َكددَك ] هيب م
 وو -

 نيل 5005000 ما نيم لو حشا ةنايهن لم ١ عفوا هلع فرضت كل ىاذ

 ةشحافلا تامدقم ءو د ديري نازوجتو مهمصعت ناب ةدع !ميصلخل بدلا تفل هلل مهنيد اوصلخإ ةحافلا تا هسلاب وا اب ةقعاطل هلل 010 :

 ةلمج نم صلخم وه يل اندابع ضعب هانعم ًاندابع نم هلوق و ىلذ وعن و ةوهشب رظذلا و َةلْبقلا نم
 2 ا ةمىيسعلو < >- - هدام 2 مص © 5 -

 [ بابلا اقبتساو ] ٠ ةعااخب مهنصلخا انا مهيفلاق نيذلا ميهاربا ةيرذ نم هنال مهنم ءيشان وهوا - نيصلخملا
 1 هي 5 مو هموم | 2-2-2 2 57 1 وِ 5 >4 يل

 ىذعم اقبتسا نيمضت ىلعوا  ةموق ىسومرادخا و ةلوقك لعفلا لاضيا و راجا فذح ىلع بابلا ىلا اقباستو

 نحو فيك ثلق ناف - جورخلا هعذمتل ةءار و كعرما و جرخدل باجلا ديري عرساف فموي اهنم ر فن ارددبا
 .٠ 5 - د وصب 0 ا امي 5

 رادلا نم جرخملا وه يذلا ينارجلا بابلا كارا تلف  باوبالا تقلعو ءاوق ىف ةءمج دقو بابل

 و2 - .

 نم جررخ لنح ولا ا يس دقو -راعلا نم صاخملا و
 ا و 2-_

 ابلا ىلا اهنم بره نيح قشنا يا دقناف هفلخ نم هن ةنيذنجا [ربد نم ةصقمق تدق و ] باوبالا
 - ه2 وم

 لقي مل امنا ليق و - يديم اهلعبل ةأرملا لوقت ريفطق وه و اهلعب اكداصو# [ 57000005



 ( كععو )

 6 0 ماظعتسا نال عانتمالاب دلل دنع اكل دنا وحاتم ا 0 1 ديدشلا ليملاكلذ نكيمل
52 - - 020 2 7 

 نيدلخملا ةداجع ن م هناي هللا لم امأ ةميزع نع اهمهك ةمه ناكولو هندشو ءالذبالا مظع  ببسح لو ,ىلع ءالدبالا

 لذقلا ًةفراشم ديري هللا فخا ماول 5 لجرلا لوقي امك اهب مهي نأ فراش اهب مه 5 و هلوقب ديري نأ زوجت و

 1 ع 1 ةلوق ف مسقلا م كح لحد 53 مهو ةلوق كتاتان ل نافزاد ؟ هيف تا

 ست مع | هم م م يد اممم 30 ">”

 راعشا اضيا ةدف و و هر 550 ول اهب مو هلوق ىيدتسياو 2 كمسمو دقل و ةلوش ىلع مهد نا

 باوجلاوه هتلعج الهو يب مه هيلع لدي اًفوذح# لولا باوج 55-- 3 نان ا. ندمعلا نيب قرفلاب

 عم وهو مالكلا ردص طرشلا و طرشلا مح يف هنا لبق نم اهباوج اهيلع مدقتي ا نال تلق  امدقم
- 2 

 تئذَك رامعأ و ضعب ىلع ةماكلا ضعب ميدقت زوج“ الو ةدحاو ةملك لدم نيتلمجأا م هزبح 5 مم

 ةقلعتم اهلعجت ملو هدحو اهب مه ةقلعتم الول ثتلعج ملف تلق ىف  زئاجف هيلع ليلدلا لدا ذا اهضعب

 ريدقت نم دبالف ىناعملاب نكل و رهاوجلاب قاعتي ال مهلا ىنآل اهب مهو هب ثّمه دقل و هلوذ ةلمج#

 احد عام 5 نا الول ةطلاخملاب امه دقل و ليق ةناكف اعم نينثا نم الا نوكت ال ٌةطلاخملا و ةطلاخملا
 كتم ممم

 كك 7 لاك اثمردح ليصقفتلا لدبس ىلع نيمهلاب 0 نق مناوجس هللا نكل و ل ايما معن عكف

 كايا لئلع اهتطلاخ+ب مهو مديطا هب كه دقلو ريدقتلا نوكي نأ بجوف ل اعل 0 !اهعإ ناكف اهب 5 و َّ

 ءاضق نم 0 وهام ىلا امرت هه وعر ناظت نم اهتمام قولا ال نينطلاخملاب ىارملا
 ةدمدرو ه

 قلعت ناب ةقيقح الول تناك فكاذلف ةوهشلا نم هظح ىلا لصوتلا كرذف هير ناهرب ل آول اهنم ةتوهش

 هايرارس ةكت لح هناب و عماجما سلجم اهذيم سلما نابنولا نما عنان تعشوي مهرس لقاؤ- هدحر اهب مهب 2 5 . و . .

ٍِ 3 518 3 - 3 3 - 
 ثرذكي ملف اهايا و كايا اتوص حمس هناي ناهرجلا رسف و اهاعذ للع ةدقاكسم يد عبرالا اهدعش ندب لعف و

 م. 8ع 2 م - 5 3 90 9 .٠ .٠

  هقلمنا ىلع اضاع بوقعي هل لدم ىتح هيف عجأل ملف اهنع ضرعإ ادلاث عمسف هب لمعي ملف ايناث هعمسف هل

 فسوي دال ادلوز شع ىذنا هل بوقعي دلو للك لجق و  ةامانإ نم ةدوهش ثجرخف ةردّض يف 5لدب برش ليقو

7 2 10 - 5 8 - 

 ناك رئاطلاك نكت فىسموي اي هب عجم ليدذو 3 مه ندح ةدويش نم صقن ام لدا نم |ادلو رشع دحا هل دلو ةذاف

 ابي انوتكم مصعم الو دفع اهل سيل امهنيب اميف فك ثدب ليق و - هل شير ال دعت. ئنز املف شير ةل
 ندي 2 آويممم 2 اس 3 2م تا سادس“ 26 6 فة 32

 الدبس 00 و ةشحاف 1 هَل انزل ١ اوبرقت الو )ل اهيف | لعأر م يا 5 ىنيجتاك امارك نظف مكيلع نأ و
 ه-

 «# وص مع <

 ىدبع كردا مالسل ىلا ةحلع ليثو 5 لاق اقف اني هللا ل لا 2 1 اموي ١ اوقتاو اهيف ى ىئأر مث هكدنب ملف

 ناويد ىف بوككم كثناو ءايفتلا لمع لمعتا 000 اي لوقي وهو لوثردج طاف ةئيطخلا بيصي نا لبق

 6و وعم 7 8 1

 لاقف انارد نأ م تلاق و ةثردسف كلاانه ناك من ل لا ةأرملا تساق ليدقو -زد هر عل |لاثمت أر لدقو - ءايبنالا

0 



 ( عد )

 ه م همر ماوعمإ م عقم «دعءم دم <
 0 7 5 ماى .ه 52

 * اًملع و امكح هديا هدشا علب امل و © نوملعي ال سانا رثْكأ نكلو ما ىلع بلاغ هللا و * تيداحألا ٠١ فسوب ةروس
 50 2 ها لاه تل ل »2 |!

 0 كلف ثلاقو 00 تَقلُعَو ل نع ء اهنيب 2 00 هاوار © ةيبتتلا ىَز ا 5 م دعا

 7 هه ١
 س سمع | 65 < 2-2

 . رو مسي لع

 نم ةملعتل و ] هيهنو هرماب اههف فرصخي اكلم هاناعد ور صم ضرا يف اهل انكم فكاذك زيز علا هيلع انفطع و

 لمع و ماع نم هتبقاع نبات اننا سيل انضرغ نال نكمذلا و داجنا] تكن 001 ثيداحأ ليو

 1 2 : 2 3 ا ابل
 رما ىلع وا - يضقي و ديري ام عزاخي الو .ءاشي امع عذمي لل ةسفن ر ما ىلع رع ىاع بااغ هللا و ]

 ”مصمص دن

 رثكا نكلو ] ةربدو هللا كازا ام آلا نكي ملو اردارا ام هب هتوخا دارا دق ةريغ ىلا لكي لو ةربدي ففسري

  نوعبرا و - ىنوتلت و ثلث و- -نورشع ر-ةئس ةرشع ينامث شالا ىف ليف ءمللا نلجي هلك رمالا ناأ ا ساّدلا

 ندب 00 ليقو - هلق 0 امم بائتجاو لمعلاب ماعلا وهو بكم ا انكاحلا ] نوكس و ناكذت هاصقأ لِددو

 هع 01 32 3 5 2 قا هم9 90 )م تس 3 1

 ناو هرمإ ناوفنع يف ايقثم هلمع يف اًنسعم ىاك هنا ىلع ةيبخت [ نيذسحملا يزجت كلذك و ] اهقفو سانلا

 2 4 ت0 م و 52

 ةمعحلا هللا داتا هتبيبش يف ةبر ةدابع نسحا نمت نسحلا ىع و  ةناسحا ىلع ٌءازج مكتلا و ماعلا هات هللا

 ٠ 5 : - 5 ا ا م 95 5
 ارم تعاعف يا خسفن نع هنعداخ ىذعملا ناك بصهذو ءاج اذا كورد دار م ةلعاؤم [ ةدوارملا ] + هلاهثكا ين

 هنم هذخأي و هيلع هبلغي نا لاتح هدي نم ةجرخ نا هبري ال يذلا 0 يذلا نع ةبحاصل عداجخملا لعغي

 ءاهلا خفي [ تيه ] يرق - ةعبم كثنناك ليق [ ٌباوُيأل تقلع و 5 اهايا هويه عر اع ئ هو

 2 و آو هم 00-8

 ءاه لاقي تأيهت ىذعمب تُدهو - كيدك كتيهو - ردم تّيهو - طيعو 17 ءاذبك ةؤاكذبو كلا عم 535

 و ع م -

 تكل ليق هناك نايبللف تاوصالا ىفاماو لعفلا ةلص نم ماللا و كلا تنبه و دانيت ذأ يع اك يهب
 مس ملل و 5 2077 5

 ا[ يبر كثيدعلا د ناشلا نأ نا ! ] 1 :اعك هللاب نوعا أ هللا ناعم أ 2 ككل ماه لوقت امك ا!ده لوذا

 يف هفلخا نا هزازج امف هاوثم يمركا كلل لاق نيح [ ياوُتَم 7-2 ريفطق ديرب د يكلام و يديس
 و -

 مهنال لانزلا دارا ليق و - ءيسلاب كلا و راجي ىنيذلا [ نوماظلا مافي 1 هنآ ] مهيف ةذرخا ءانلوغل دوس ةلها

 « رعش » لاق هيلع مزعو ةدصق اذا رمالاب مه ٠ بابسلا و ةنال' ئلاعت هللا كارا لق و - مسا: نوملاظ

 55 الو اديك الو كلذ لعفا ال كاوق هذه و ةةلئالخ ى يبت ىنمتع ىلع ةإ# يننيلو تدك لعنا مواكتتت

 هلوقو - هذع لفي ملوهاضمار ماب مهاذا يذلا وهو رامي هخهو ةيوجيس ةاكخامه ةلاقتا مهل الو اديك هلعفا نا كاكا آلإو

 ه يم 98سم

 هباوح [ 2 00 5 كول ز اهتطلاخمب , 8 و وسبح تمه دقل و «اذعم [ هب ْتََسَدعلَ |

 هلتقب ثممه كلوقك هيلع لدي اهب 1 لوقا نال كف دك اهطئاخل هر ناهرب ىئأر نا اول ةريدقت فرذح#

 هنم ىنوكي نا هللا يبن ىلع زاج فيك تلق ناف  هتلتقل هللا تفخ ينا الول هانعم هللا ثفخ ينا اول

 بابشلا ةوهش نع 7 تعزاف#و ةظلاضملا يلا تتلانم“ ةقفت' ا كارما "تتماق' “ اهَرلإ "ندعم و ةيصعملاب مه

 مئازعااو لوقعلاب بهذ داكت ىقللا لاعلا كات ةروص هيضنقت خنفر هيضنقت امكو هيلا دصقلاو هب مهلا 1 0 رم هر او



(0 

 0 ء. ع ح هود ممص ا سم ص < ربو هل <

 نإ ارمارصم ن م 0 يذلا َلاَقاأو © نيدهازلا م هدف : اوك و ةدردعم مهارد سل ن نودي رردورشاو

 ةممضامو - 55 خخ 0 5 2 الا هرك

 ليوات نم م ملل و ضر ىف كتيوملا كة كاكر) اكو 6-3 وا اًدعفني نأ ىسع هدوثم يسرك

 - ص موش صال 001
 ليقو - اهنود مم نردعي و نوعبرالا قئدو ةيقوالا غاب امم الا نونزب الإ اوناك مهذال نزوت الو ١دع دعت مك 1 ةدودعتمو]

 دعلا نعو - امهرد نيرشع كذاك سابع نبأ نعو - اهتردكل اهدع نم 5 0 ةريذكلا نأ اة دو دعم ةلدلقلل

 هرم

 مهنال ىنمذلا نم كاف رامب ةعيجدف ةلي ف امع بمغري ند [ نيدهاز 11 نم هيف اوناك و ] نيرشع و نيثتا

 ةكي نم هعرتتلي قح دسم يل ضرعد نأ فاذ2 هنالو هعاب 1 يلابي ال هب 2 ِء يقلل ٌطقتلملاو هةوطقنلا

26 

 اوناكو هتوخا نم ةقفرلا ىذعي رخل و ةورش و ىأعم نوكي نأ زوكت و - ىهدلا سكو اب مراسم لوا نم ةعيبجف

 نواوقي مهوعبا هتوخا نأ يورب و - ةيف ملاعب اررطذي نأ اوناخف قبأ ةنا اودقتعا مهذال نيدهازلا نم هو

 لوقت ال كارت لأ لوصوملا ىلع مدقنت ال ةلصلا نال نيدهازلا ةلص نم سيل هيف هلوقو  قبأي ال هنم 0

 نجر .:ديلولا نب نادزلا ذئموي فاملا وءرصم نئارخ 7 ناك يذلا زيزعلا وه و ريغطا د ,دفطق وه ليق

 كد داعدقف بعصم نب سوباق ةدعب كللمف فشسوي يح ف ثام و فسودب ف 5 و قيلامعلا نم

 نار هرزودما و- ةنس ةرشع ثلث هلزذم فيما واد ةئس ةرشع عجس ىبا وه وزدزعلا هاركشا و - ىباف مالمالا ىلا

 م 00 تاد 5 4 5 4 2 6. ترد
 نبا وه و قيود و 7-2 نيدلت و ثان نا وهو يت د ماعلا هللإ اتا و مل هيب ىنويدلد نباوهو ديلولا 8

 ل هلوذ ند دد ةذه دام عبرا شاع ىسوم نوعرف ةمايا ف كلاملا ناك ليق 7-00 نسا نوره قام

 امم ممم ري عمر هريس

 نار درششعب زيرعلا هاركشا لدقو - فموي نو ءرف نالوا نمت ىسوم نوعر و ليث و تسلل كانك نم فسوي مكءاج

 و 04

 هذزو هذملا غلب ل ىئنح ةهخمل ين اوعفارتف ةذوضرعي قولا ةوأ ل فو نيمضهبا ن نيدو و لعذ ي ير _ اراخيد

 10 ياراميرك اندنع هماقم و ةارذم يلعجا [ دونم ي ممركا ] ]غلبملا كلاذب ريفطت ةعاقبافاو اننيرججو اقروواك ل

 نركت ىنح ةكلملا نسحب هيدهعتو ناسحلاب هيِدَتْفَن نمل ياوْنَم ىسحأ ير هذا هلوق ليلدب اًيضرم

 لجر نم هب لزخي نمل كاوثم ما و كاوثم عا ل ليئرلل .لاقيو ةينفنك يف ةذكاس انتبحم يف ٌةبيط ةسفن

 ةقلععم هتارملا ىف ماللا و - هب فلوزن قح يعاري له و هدنع كئاوثب كسفن بيطت له داري ةأرما وا

 نحن امم ضعب ىلع هب رهظتسن اهيراج“ مهف و رومعألا ضار ردت اذا هلع [ اي و 0 1 ةدرتشاب ل لاقي

 سرفغت دقو هل كلويال اميقع ريغطق ناكر داولا ماقم هميقنو هانبتنوا  هتئاماو هتيافكب هيف 0 هليبسب

 ةدوذم يسرا هتارمال لاقف فسوي يف سرفت نيح زيزعلا ةثاث سانلا قرف ليقلو لاقف دشولا ةيف

 فلخأسا نيح ركب وبا و ةرجاتسا تباي اهيبل تلاق و ىسوم تا يتللا ةأرملا و اًنَعفْنُي نأ ىسع

 ةئاجنا نم مدقتام ىلا ةراشلا [كللْدَكَر ]  هفرعف هبسذب ةربخاف هسفن نع هلأس هذا يورو - امهنع هللا ىضر رمع

 هانيجنا امك ىلإ هل [اذكم ]فطعلاو ءاجنالا كلذ لدمو هريدقت بوصنم كاكلا و - ةيالع زيزعلا بسلق فطعو

 |" بفسوب ةروس
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 ( هاغ4 )

 ءءء 622 ح2 ١ ا هما ع ك2 4و س 59ه. ” ع < 5م ورع و وود 3 ه ”ير

 ةرايم تءاح و © نوفصت 2 ىلع ناعتسملا هللاو ليمج ربصف ١ ارم مكسفنا ممل تكتاوس 0 لَك

 ”«ميموم كم نس همم ظن ا مهم م و مدم |ةمص مرو ل سن ةالسة مر

 © نولمعي نم ميلع هللا 5 ةعاضب برشا اغ |ده ىرشبي ل ارد هولد ىاداف مهدراو اولسراف

 012 تسسسسسسوو و

 ىلع بصنخلا ةلح# تلات  هلعم ام هصْيِق ى ىاع تلق ناف - ربو نم دق نيح فسوي ةءارب ىلع الياد و

 الاح نوكت نازوجت له تق نأف - نايحتلب 2 ىلع ءاج لوقت امكمدب ةصيمق قوذ اوءاجو ليق 6مذاك فرظلا

 -- 2 42 3 ه د” 7 35 تا 56

 تلهس ىلا ءاخرتسالا وه و لوسلا نم تاهس [ تاو ] هيلع مدقنت ال رورجملا لاح نال ال تلف - ةمدقتم

 ؟*هص وءمومد هس

 نم فرع ن اك امي هب مهلعف ىلع لدتسا منيعا ين هثنوهو فسوي ىم ةومكجكترا اميظع [ ارما مكسفنا مكل ]

 يرمان يل افوصرم هنوكل أدتبم وار بخ [ ليم ٌرِبَصُم ] ةودصق مهناب هيلا يحرأ را  صيمقلا ةمالسب مج

 عوفرملا فيلا ىف ءاج ليمجلا ربصلاو - ايِمَج اربصت يبا ةدارق يف و - لثما ٌليمج ٌربصفرا - ٌلِيمِجر بص

 هللا ىلإ | ىنزح 17 يباوكشأ ١ املا هلوق ىلا ىرت الا قلخلا ىلا هيف ىوكشال هانعم و هيف ئركش ال يذلا هنا

 امهعفري ناكف هبديع ىلع بوقعي ايجاح طقس ليقو - تنك امكمكل نوكأ لب هجولا ةبأك ىلع مكشياعا ال ليد و -

 لاق ينوكشتا بوقعي اي هيلا ىلاعت هللا ىحراف نازجالا ًةرثك و نامزلا ٌلوط لاق اذه ام هل ليقف ةباصعب

 ربصلاو فموي بكاله نم [ن نوفصت اَمَ] لامثحا [ىلَعز هذيعتسا يل [ن ناعتسملا هللا 5 يا اهرفغاف ةئيطخ براي

 فسوي ءاقلا نم مايا ةثلث دعب كلذ و رصم ىلا نيدم لبق نم ريست ةقئر [ةرايَس تيك 31 هيل رولا الع

 - ةاعرال 200 م ةديعب ةرفق هك يف بسجلا ناك و هذم ارق اولزفن قيرطلا اراطخاف بجلا ىف

 باطيل يعازخلا وهدا ردإ كلئانوزعلا لاقيساجر [جلؤلسر اه ينساب هيف يقلا ن دخل تدع لم انضر ناك نايقرو

 ع كتنوا نم اذهف يلاعت عوق هناك ضوتقاجلا قيفإنا [:يومشجي موقلل يقتسيل املا كري يذلا نراولا و ءاملا مهل

 تلعج فلالا ناكم ءايلاب يرشبي هريغ و نسحلا ةءارق ين و - هسفن ىلا اهنفاضا ىلع ٌىاَرَشَبِي عرق و

 مهتاعد ف نولوقي ثتاورسلا لح كف الروهشم برعلا ةغل يدر ةفاضألا ءاي لبق 8 ةرسكلا ةلزفمب ءايلا

 هدح ريغ ىلع نينكاسلا ءاقنلا نم هيف امل ةجولاب سيل و نوكسلاب ياربي عفاذ نع و - يأوم و يديعاي

 مالنبوه أذا جرخ املف لبحلاب فموي قلد هبل قيفرغاشر يا ةولد ىلدا امل ليق  فقولا دصقي نا آل

 هب مهرشجي كاذب حاص هباحما نم ىند امافهب بهذ ليقو- [ ملغ اذه ] يارشبي لاقف نوكي ام ناك

 مهل اولاق و تملا ىف هل مهئادجو و ةرما اوفخا لهق و - ةقْفرلا نم وقح ةباحم|و دراولل ريمضلا [ يرش

 مالغ اذه ةقئرلل اولاق مهناو فسوي ةوخال ريمضلا نا سابع نبا نع و -رصمب مهل هعيبنل ءاملا لها اذيلا ةعفد

 اعاتم هوقخا ىلا لاحلا ىلع بصن [ ةعاضب ]وا ةولققي' نإ ةناخم فسوي اتسكس و اقص, ةوزتشاف 'قبا دق انل

 وهو مهرارسا هيلع فخ ما [نولمعي 7 ب ميل . هللا و] عطق يل ةراجنلل لاملا نم عضبب ام ةعاضبلا و ةراجنلل

 حيذصلا ءوس نم مهيخاو مهيباب فمي ةوخا لمعي امب مجلع هللاو وا - مهل سيل ام اوعضبتسا ثيدح مهل ديو

 ريناندال [مهارد] رايعلا صقان بفتزوإ - ارهاظ اذاصقن ٌةميقلا نع صقان سوخام [سخب نمي ] ةوعابو |[ هررش و] 3 71 00 كا ل 5 5 وودب
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 امك رغصلا ىف هيلا يديأ نادت هيل اًنْيَحَوَأ و ] هايا همعبلا و هجرخاذ ليئرجج ءاجف فموي قنع يف اهفلع

 مهرب مهدي | 0 ةنم ةرشع عيش هل ناك نسحلا نع و -اًور دم كاذ نا ناك لمقو- ئسدع و ىيح# ىلا يحرأ

 هيف كلذ | امم ى سل هانعمو هرمإ هيلا لوي اميرشبي و ةشحولا و ةملظلا ىف سنويل هيلا يحرأ امناو [ اذه

 نير فلئاطلس ءايزركرر يلئاه ولعل نفوز كذا, [نررعمب قمه و ١ ييبااولعف امدراكيرشلا نئدحلأو

 هل مهو مهفرعف نب .ريراتمم هيلع اولخد نيح مهنا كلذ و  لاكشالا و تادّيِهلل لدبملا دهعلا لوطل و مهماهوا نع اكلاح

 مكيبا نص ا مكل ناك هنا ماجلا اذه ينربخمل هنإ لاقف نطف ةرقن مث هدي ىلع هعضوف عاوضلاب اعد نوركذم

 بئذلا هلكا مكيبال مقلق و بمجلا ةبايغ يف ةومتيقلاو هب متقاطنا مكنا و مكنرد هيدي ناك و فموي هل لاقي

 ىع انآ و يحولاب هانسنا انا ىلع انوا و هلوقب ىنورعشي ال وهو قلعتي قا زوم وان سكب نمثب ةومتعب و

 نونلاب مهيْتَل رق و -4ل سنا ل شحرتسم قهرم هنا نوبسحي و كلذ نو رعشي ال رهو ةشحرلا هبلق

 يشم ريغصت ىلع ابشع نسعلا نع و ريغال افدحراب قلعتم نورعشي ] مه و هلوق و مهل ديعر هنا ىلع

 - ءاكبلا نم اًونْشَع لاقو رصقلا و نيعلا مضب ىهنع ذه نبا ةاورو  انالئصاو .اليصاو انايَشع و ايشع ةقجقل لاقي

 ةرخا ءاج دق لاق يكبت اهارتاما ةّيمأ ابا اي يبعشلا هل لاقف ثكبف رش ىلا تمكاح ًاأرما نا يور و

 يور و - ةيضرملا ةئسلا نم هب يضقي نارمأ امب الا يضقي نا دحال يغبني الو ةمَلَظ مهو نوكبي فسوي

 فسوي نيا و مكلامف لاق ال اولاق ءيش مكمذغ يف مكباصا له يب اي مكل ام لاق و عزف مهتوص عمس امل هنا

 ءامترالا و لضانتلا و لاضتنااك ناكرتشي لعافتلا و ٌلاعتفاا و قباستن يا [ قبَتْسَم انيهَذ انإ انآباي اولاق ]

 قدصمب [ اذ نمؤمب ]لضتنن ريسفنلا ىف ءاج و يسرلا ىن وا ردعلا ىف قباستن ىنعملاو تكاد و يمارذلا و

 يوي ثنا و فيكف فسويل كلديعم ةدشل ةقثلا و قدصلا لها نم كدذع و واو[ يقدم ك "9 وزاخل

 لاقي امك هذجع و بذكلا سفن ةناك ةغلابمردصملاب تعضو وا - بدك يذ [بذكا مدي ب ]ءانلوقب قثاوريغاذب ن ,ظلا

 لاعأا ىلع ايمن ابذك رق و* لخب 6 مدنا و دوج هب نهف «عد# ةوحأ و هتاذب روزا ّ هنيعب بذكلا وه باذكال

 ةمجعملا ريغ لادلاب بدك اهنع هللا يضر ةشياع تأرقو هل الوعفص نوكي نا زوج و - نيبذاك هب اوءاج ىنعمب

 رافظا ىلع جرخ# يذلا ضايبلا فوغلا 7-0 بذدكلا نم ةلصا ىْنِج نبا لاق و - يبرط ليقو ردك يا

 كال ار / و ةلخش اوعبذ مهنا يور  هصيمق يف رثأأ دق مد هناك ثادحالا

 ىتح ىكب و ههجر ىلع هاقلا و هذخاف صيمقلا نيا لاقو ةتوص العاب حاص فسوي ربخب عمس امل برقعي

 و 0-7 0 - .٠ 7 . 2 ع٠ ع 2 5 5 - .٠
 ةصخخ٠) هيلع قزمي ماو ىنبا لكا اده نم ملحا ابثذ مويلاك تبار مم ديل لاق و صيمقلا مك ةهحو بهصعخ
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 اريصي در ههجو ىلع هقلاو مهبذك ىلع بوقعيل اليلد ناك تايا ثملث فسوي صيمق ىف ناك لكك

 لولا

 ١١ فموي ةروم

 ام ىوجلا

 ا 6

 ثلثلا
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 هورإ مو2َ دعوم ظل هزم[ 6 م عهد ه

 بنذلا لَك 5 اولاك © نولفع هذع مخناو بئذلا هلكاب لأ ا 1 8 اوبهذت نأ يننزحما ينا لاق

 ه- 2 32303 «هرد ه6 همي © < 56 3 كريمه ع 5

 ديلا انيحواو عصا تربيغ يف ةولعجت نأ رعبا و 7 اوه ملف © لوول اذ 9 ةدصع نعل و

 هرم - - 0 2 د

 لاتقل هيلإ اتعب امب مهسفنا اورضيل لاضتنالاو قابتسالا مهبعل ناك تلق  ٌبععللا مالسلا ةيلع بوقعي مهل

 ءادقإلا مال ماللا [ يِنْنرَحْمأ ] هتروص يف هذال ابعل هومس امناو قيتسن انبهَذ اذا هلوق ليادب وهلل ال ردعلا

 - نيئيشب مهيلارذتعا  ةعراضملا يبس نم هيوبيس هركذ ام دحا اهلوخد 000 572 نا ةلوقك
 مو

 ةردع نم هيلع هنوخ يناثلاو - ةعاس هنع ريبصي ال ناك ةذال ةنزحت امم هايإ هكفرافص و هب مهباهذ نا امهدحإ

 مونلا ىف ئأر ليقو - مهتيانع ةظفحب قدصت ملو مهمامتها هب لذ را مهبعلو مهيعرب هنع اولفغ اذا بثذلا

 «قطنملاب لكوم ءالبلا مهلاثما ينو ةلعلا مهنقلف كلذ لاق همث نمف هرذحب ناكف فسوي ىلع قش دق بثذلا نإ

 ةيج 1-0 نم تثنا ١ذإ | ميرلا ا تبءاذت . نم هتاقئشإ لكم و12 فيفختلابو لصالا ىلع زمهلاب ب بْثذلا كرقو

 ْ مسقلل باوج [ نورس اذا 5 ] هلوقو مسَقلل ةئطوم مالا و [ بتذلأ هلك ل هللا و ةريدقت افوذعم رسّقلا

 بئذلا ةفطخ نم هفاخ ام ناك ىّثل هل اوفلح لالا واو ٌةيْضَع نكن و يف واولا و - طرشلا ءازج نع يَرْجُم

 نورساخ موقل اذا مهنا بوطغخلا ٌنفكتاو رومالا هير مهلذمب لاجر ةرشع مهنا مهلاح و منع نم مهاخا

 نوتحتسم رإ  مهتويح يف ئردج الو مهدذع ءانغال هنال اوكلهي نا نيقحتسم را _ ارجع رًاروخو افعض نوكلاه يا

 - نورضاح مهو مهضعب بشثذلا لا نييح مهرص د 7 هللا مهلرسخ لاقي نا و رامدلاو راسخلب مهيلع ىعدي نال

 نيرذعب مهيلا رذتعا دق تلق ناف - اهانرسخ و اذا انيشاوم تكله دقف اذضعب ظفح ىلع ردقن مل نا ليقو

 امص اناذأ ةوراعاف نيرمالا مهقيذي و مهظيغي ناك يذلا وه تلق - رخآلا نود امهدحا نع اوباجا ملف

 ثبيع يف عورقو - مكرما اوعمجاف ةعمزاو رمال عمجا فكاوق م اوعمحلا لوعفم [ لع ها ا ملو

 0 رد دل ىلع لوك - نرد وعنا نيب لدقو- َندرالا ضراب ليقو  سدقملا تيدبريب وه لبق َبِجلا

 اررهظا رجلا ىلا هباوزرب امل مهنا ير دقف ئذالا ىماولعفام ةباولعف ةانعم و فرذحم امل باوج و هبوقعي لزذم

 هنولتقي اوداك ىتح برضلا و ةناهالاب آلا هْنعِي مل مهنم دحاوب ثاغتما املك هنوبرضير هذوذيبي اوذخا و ةوادعلا هل

 اردارا املف هولققت 3 اقثوم ينومتيطعا ام اذوهي لاقف ءامملا نالرا فذباب عفصتام ملعتول هان اي ميصي لعجف

 ةاتوخا اي لاقف هصيمق اوعزذو هيدي اوطيرفريبلا طئاحب 9 هيدي نم اهوعزذف مهباددب 2 ل ىف ءاقلا

 رمقلاو سدشلا عدا هلاولاقف مهيبا ىلع هب اولاتعي و مدلاب هرغطلهل نوعزن امناو هب ىراوتا ىصيمق يلع 1

 ىئرا مث هيف طقسف ءاصريبلا ىف ناك و توميل هوقلا اهفصن غلب املفريبلا ىف ردو كسدوت 5 ا لحاألاو

 مهعذمف ةولتقيل ةوغضري نا اوداراف مهباجاف مهتكردا ةماخر اهنا نظن ةودانق'"ى ىكبي وه و اهيلع ماقف ةرخص ىلإ
 لك

 1 . د 0 . 1 2 : .
 ليئربح هان هبادت نع درج راذلا ىف يقلا نوح مالسلا ةيلع ميهاربا د - ماعطلاب هدتأي اذوهد ناكو اذوهي

 - - . 4 - م 7 ا 00 17 5

 ةميدت ىف بوقعي هلعجف برقعي ىلا قدا و قكسا ىلا ميهاربا ةعفدف هايا ةسجلاف ةذجلاربرح نم صيمقب



 ( كم

 هووو هووهءر ىو هاد ه وو دوم م

 اولا 9 يلعن م 5 ةرايسلا ضعي هطقنلي بج ىتبنع 5 هرقلا و فسود اولثقت ) مهنم لكك ٌلاَثو ني

 2 ا ىف نا همم ربس هن م 011
 © نوظفحل هل ناو بعلي و تري اَدَع انعم ةلهرأ © نوحماتل هل ناو فسوي ىلع ا

 -|دعاصفةرشعلا ةباصعلاو ني سعلار# فىلذ يف باوصلا قيرط نع باهذ يف يا 0 ,مبَم للق قفل ناب نأ 1 امهياع

 ةرجس ىب لازخلا ىور و - بئاونلا نوفكتسي ررومألا مهب بصقُت ةعامج مهنال كلذب ارتست نيعبرالا ىلا ليق و

 امك اذه يررابثألا نبا ع 1 ةبصع عمدجت ندف و هاذعم ليق و - بصنلاب ةيصع ىن وهخع هللا يضر قلع نع
 س ممر مر م

 اولاَك ذا هلوق دعب يكح ام ةلمج نم [ فّسوي اولنتأ ] ةنمع دهعتي ىلا هتمع يرماعلا امنا برعلا لوقت
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 اوناك نوقابلاو ناد ليقو  نوعمش لتقلاب رمألا لِدقو فّسوي اولذقَت )ل لاق نم الا فىلذ ىلع اوقبطأ مهناك

 فصولا نم اهئالخاو اهريكذت ئنعس وهو نارمعلا نم ةديعب ةلوهج# ةروكنم اضرا [اضرأ] نيرما اولعجتف نيضار
 ٠ وو م رعوم مم و ه 2 1 2 - ع و 0 1 2 2

 ةدحاو ةلابقا مكيلع لبقي [ مكيبا ةجو مكل لخ؛ ] ةمجهملا فورظلا بصن تبصن ءجولا اذه م اهماهبال

 ريوصتل هجولا ركذ ناكف اهايأ مهعزانيو اهيف مهكراشي نمم مهل قبح“ ةمالس كارملا و مكريغ ىلا مكنع تغتلي ال
 لاق امك ثاذلا هجولاب كاري نازوجي و - ةهجوب لجقا ءيشلا ىلع لبقا اذا لجرلا نال مهيلع هلاجقا ى

 نع يا فسوي كعب نم[ دعب نم ] فسوهب لغشلا نم مكل حرفي مكل لكَ ليقو- كير ةجو نقل ىلاعت

 ىلا نيبئات 7-00 اًموُق ] اوحرظا وأ اولْتما ردصم ىلا ريمضلا عجري را  بيرغتلا وا لذقلاب هتيافك دعب
 - .٠ .٠ »م. ُ

 هدعب مكروسا مظنخت و مكايند علصت ا ةنودهمت رذعب مكيبا نيبو مكنيب ام ١ را هيلع مثينج امم هللا
 و . 2 5 معمم و 42 3 - ٠مهوع م ب

 هلوقك عم ىنعمب واولا و نا رامضاب بوصخم ملف ّ مكل لحي ىلع افطع موزج”“ 5 اونوكت و - مكيبا ةجوولخب

 سادةدو س ”ثوم همس 4 < ع 9 5 5 عو - 300 5-2 ام

 هه صدربو

 0-0 لاق ةلغسا 7 م ماظا رد رجع نع هذم باغام وقر روغ ي 3 تدع 2 هوقلا ] م يطع

 210 يتلا هثرغح ةبايغ كارا « ب ”ريشعلا ىف يريسب اوريسف ٠ يقبايغ 2 اموي انا نأ «رعش»
 ردغال ايد بح ضرالا ىنالو طق مآ رجبلا بجااو ِ مدع يردع+ا ارقو  نليدشتلاب تدير عمجلاى اع ثبيع ىيرقو هاش و 90 ١ 0 10 ا 0

 نل َّى ذعملا ىلع ءاكلاب ةطقتلت ى ترقو - قيرطلا ىف نورجسي يذلا ماوقلا ضعب [ ةراّيسلا 0 هذخاي[ هطقْنْلي

 نا [ نيلعف مخك نا] م«عباصا ضعب كتبهذ هذصو* مدلا نم اانقلا ردص تقر امك «ع* هلوقك ةرايس ةرايسلا ضعب

 املا ماغدالابو نينوذلار اهظاب عرق ( انمات ال ىل ام]*يأرلاوه اذهف مكضرغ هب لصح# ام اولعفت نا ىلع منك

 20 و : 2 1 : 5 اس : 5
 امو هيلع قفشنتو ةيعن وريغأ| هل ديرن نعثو هيلع انفاخ مل ىذعملاو ماغدالا عم ءاحلاا رسكب امنا 3 مامشا ريغب و

 نع هلازنتما فسوي ديك ىلع اومزع امل فىلذب اوداراو ةقملار ةديصنلا فالخ ىلع لدي ام هباب يفاذم كك

 ين عسكن عر  ةيلع مهيذمأي ا نا بجروا امب 3 لدكل هنأ ئ اع ليلد هدفو مهخم هظفح يف هتداعو هيأر

 ءايبلالا | بنعليو عري ] ئمرقو- يعرب ) عدرا ن مم عترذ ذ ىرق ر - ةعسلا و بصخلا ةعئرلا كعار اهريغو هكاوفلا لكا

 حسي

 راوثسإ فيك تاق ناف - ءادكبالا ىلع عفرل "نب تعلي و قيغلا مكب نر ةياكس ى ىنيءالعل ءلاأرقو  ةقيدنام عتْرَأ نم عتريو -
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 انمانيدبا اع عوختارو كفسودلا اول ل 8 ذا © ن نيلئاشلل ل ثيأ هتوخاو فسوي يف ناك دقل 6 © ميكح ميل كيز نا

 ا همس 6 هر مرت سد هوم تب رعم مو مم مقال لا م

 افرق دب# نيم اونوكتو مكيبأ هجو مكل لكتب اضرأ ةوحرطا وا فسوي اولذقا © نيم للص ي يف انابآ نإ“ ةبضع ندعو

 مسمصس سي هد هو هد

 سيلو ثيدحلل عمج مسا وهو تيد مسح لزَف هللا - نوكموي ةدعب ثيدح يلبث ىلاعت هلوق ل

 ىف ءايبنا مهلعج ناب .ةرخآلا ةمعفب  اهندلا ةمعن مهل لصو هنا مهيلع ةمعنلا مامتا ىنعم و  ةثردحلا عمجب

 نم ءاجنالا و ا ميهاربا ىلع اهمتا:ليقو  ةذجلا يف ىلعلا تاجردلا ىلا اهنع مهلقن و اكولم و ايندلا

 -هبلص نم طابسالاو بوقعي جارخابو ميظع مبذب هثادفو جيلا 0 ماج قحعسا ىلعو دلولا مبذ نم وراخلا

 - ٌبوقعي لآ ىلعو لاق ىلذلف بيكاوكلا ءوضب ًالادتسا هايبنا ةتوخاو ايبن نوكي فسوي نا بوقعي لع, لَققاو

 بوقعي ناك ليقو - ةاوبإ هل سلجس ىنح هتوخا هل دج# نإ يفض دراص اولاقو هودسح فموي ةوخا ايرلا تعغلب اما لهقو

 ايؤرلا ىأر املف هنودسحب هتوخا ناك و لئاخملا نم هيف كرب املو ةرغصل ةقفشلاو ةبسملا ةدايزب هل ارثوم

 ةايؤر صق امل ليقو  دصعلا مهيف َعلابتف هذع ربصي الو هردص ىلا ةعاس لك همضي ناكف ةبحملا هل فءاض

 لصاو مهريغو هلسذ مهر هلها [ بوُقعي لآ ] و ليوط رهد دعب كاهللا عمجب ٌتَدشم رم اذه لاق بوقعي ىلع

 كلملا لانو ىلا لا لاقيازطخل اعلا نميف الا: لمعتشنيلالا هناا ليما نيم ربعنا مدرك ناهز للا

 بالا مكح يف امهنال دجأا ابا و دجلا نيوبالب نارا و - امهلهإ نكلو راجعا لاير ككتاشلا لا لاقيالو
 لل

 نايب فطع [ قحشا و ميهربا اق ةدع نالف ندب و هئيب ناك ناو نالف نبا نولوقي ةمث نمو ةلاصالا ىف

 [هتوخا ري يف ] هاهقحتسي نم ىلعالا هتمعن مني ال[ ميكح ]ءابنجللا هل قد نم ملعي[ ميلع كبر نا كيوبلا

 لأس ىمل [ َنيِلئاسلل ] + يش لك ف ةكمكح و هللا ةردق ىلع لثالدو تامالء(ثيا ] مهتلدحو مهتصق يف يا

 اهنعدوبدلا نم نمسا. هولاغز عريوات زوز ىويلع هللا, قاصد هس ةزينج قروب تان قو اهوار مهتسقا وع

 نقرر 8 ةربع فحاصملا ضعب يفو - يارا كيسان هرعت ومكان نمناتارينإ ل م ةحصلاب ,هربخاف

 غيلع موق يغب نم ئأر امل هيلع هتوخا يغب و فسوي ربخ مالسلا هيلع يبنلا قلق نلاعتر للاب ص قتاقنا

 داجو ىلاثكي و ناد و 500 و لوول و: نوعمشو لِي درو اذوهي مهيصاشا كدق وناوي يسنأيل

 يفوت املف ٌةهلبو َةقلَل نينيرس نم نورخألا ةعبرالا و بوقعي ةلاخ تنذب اّيل نم اوناك نولولا ٌةعبنملا رش و

 نومضمل قيقعتو ديكات اهيفو ءادتبالل ماللا [ ٌفسوِيَل ] « فسويو يِماِينب هل ثدلوف ليحار اهتخا جرزت ايا

 ايدج مهو وخالق انا يمك وه وأو هب ةبش ل تباث ريل ابا ام دز ل اود ةلمجا
 هتوف ام و دحاولا نيب هيف قرفي ل نم لعفا نال نيذثالا ىف [ بحأ ]ليقو - ةدحاو تناك امهما نال هتوخا

 نارمألا ز 25200 اذا و فيرعتلا مال عم قرغلا ن مم دبال و نم ةعص ن اك اذا تمنوملا و ركذمل| نيب الو

 امهيف ةيافكل ناريغم ىاذثا مه و انيلع ةبحما) ىن اميلضفي هنا ينعي لاعلا واو [ ٌةَبْصَع نحن و] ىف واولا و

 0 0 0 ع 5 - ل 0 8 ّ : :

 ةععنملاو ةردكلاب انلضفل امهذخلم ةيجمل] ةدادرب قحا نا هقفارمب موقن اذافك لاجر ةرشع عا ند و ةءعفنمالو



 ( كاعا )

 لق 2ع

 يبجي 7-3 ا نجر دع ناسنالا نطيشلا نأ 000 اديك كنتوخا
 ل2

 نم . فلي و كى

 م )5 تس سقو )و يوم 2 ل مهم يرسم ف ي 2 تت 8

 ” قحساو ميهربا لبق نم تيوب ى ع اَهَمَنا امك بوقعي أ 1 و كيلع هدمعت ذ مثياو ر ثيداحأا ليو ات

 قرط ل ىلع بكاوكلا ىلع امهفطعيل امهرخآ كيرف -رمقلا و سمشلا رخآ ما / تمل نان ناك نونامت ليذو

 ليئاعيسَو لذ ركنا امك كد هم امهريغ نئلع ةيزملاب امهفذإ دددسا و امهلضفل انايب صاصتخالا|

 -رمقلا و سمشلا عم بكاوكلا ثيأر يا عم ىذعمب واولا نوكت نازوجتو - كلاذل اهيلع امهفطع مم ةكئلملا نك

 1 : 5 0-2 - مي
 اباوج عقو لاوس ريدقت ى اء فئاكسم مالك وه امنا راركدب سيل كتماذ - تار راركت ىذعم ام كملت ناف

 اهنيؤرب لاح اّخع الكاع اهتيأر فيك كرك د دكا تيار ينا ةهلوق دنع هل لاق م السلا ةيلع بوقعي ىن راك هل

 امل هنل تاق عيوب مهتيار يف مالقعلا رجم تررجأ م اف تلق ناف 00- كى مهر ]لاقف

 ّك مما ىف ٌعئاشر يثك اذه و كاع اهنك مهمكح اًهِيَلَع رجا دوجلا وه و ءالقعلاب صاخ وه امب اهقّصَو

 فرع« ةبراقملا و ةمعبالملا رثال اراهظا هماكحإ نم امكح ىطعيف هرجولا ضعب نم ءينشل ثلا ,يشلا سبالي

 هيلع معدي و ةوبنلل هيفطصي و ةمكعلا نم اًعلبم هللا هنلبي فعسوي ن نا ىلع ايذورلا ٌةلالد مالسلا هيلع برقعي

 ةصتخم اهنا لا ةيكرلا ىنعمب اًيءرلا و ه مهيغب ر ةوخالا نسح هيلع فاغف هئابأب لعف امك ييرادلا فرشب

 ِكلاَيوَررىيرق و:-! ئبرقلا وا ةبرقلا :ليق امك فسهنانلا يف ةرحب امهذيب قرف ةظقيلا نود مانملا ىف اهذم ناك امب

 يف راولا نآل ةفيعض يهو اهرسك و ءارلا مضر ماغدلاب كير و كير يئاسعلا عبس و راو ةزمهلا بلقب

 بوصخم [اوديكيف ] رجالا نمرجتا و رازالا نم رزتا مهلوق يف ماغدللا وقي مل امك اهماغدا ئرقي الف ةزدهلا ريدقت

 كثلقا - يزوديكف نادت امك, كلر ديكيفلدفاله تلقا ناقا ذا هوناك مهيلع اهتصصق نإ ىنعملا و نارا

 غلبإ و دكأ نوكيف نّمضملا لعفلا ىنعم ةدافا عم ديكلا لعف ىنعم ديفيا مالاب ىدعتي لعف ىذعم نمُص

 لعف امل ةوادعلا رهاظ [ نيم دع ] -ردصملاب هديكات ىلا ئرتالا كل اوئاَنْحِيَف وعن كلذ و فيوخخلا ىف

 ةلمحت نم هرونل رش ل5 وركملا و ديكلا ىلع لمح ويف ميقتسملا كارم 4 لع هلوقل 7 ءاوح و مداب

 كابتجا امكو ينعي [ كو يبجي ] ءابتجالا كللذ لثم و [ َكاَدَكَو ] هلثم ىلع مهلمح# نا نمؤي لاو

 هلوذ.و ماظع رومال كير فيبتجب كلاذك . ناش ءايربك و زعو فرش ىلع ةلادلا ةميظعلا ايؤ درثا هذه لثمل

 ءادتخألاو :كلدَلم هلم مي و كلدلعي وهو ليف هذاك هيبشنلا مح ين لخادريغ أدتبم ل ا

 [ ثّيداحتأ 000 ىف ءاملا كولر كليففتلا و طخ ااا يذثلا تنبج نم لاعتنا ءافطعلا

 ريغا ةيقيسوي ناك ذ اهورهش هاا «اهتراخمأ كيرا دوال طيش رز ككل )' قرف كيدخ اه ار ولا لولا عكا

 مايهنالا ىيذس و هللا بنك يناعم ثيداحالا ليواتب داري نا زوجي و اهل ةرابع مهحما و ايررلل ساذلا

 كايد ىلع مهلدي و اهحرشي و مهل اهرسفي اهدصاقم و اهضارغا نم سانلا ىلع هبنشا و ضمغ امو

 رتل افكازا افك نرسل لاقرواهلل لاق اعين هلشرا را هللا لع اهي هك اركت ند كلا دل تنور نكح

 ا |

 7 بتسوي ةروس
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 1 ًَ 5 ء. هوو 6 9 2 ةيماولا < < -6 6 هدوم ملمس 2 5 ةصو## سدس سسص
 ىاع كايفر صصقت ال يدبي ب لق © نيدجس يل ! مهليار رمقلا و نسطفلا واانكؤك شع دحا تيار ينا

 اهتلاصلا ٌكيرحتلا اًهقح ءامسالا و مسا اهنلل ابين فلز عننا تملك - ةنكاس ءانلا ىقبت و ءاقلا اهضنقا ىنللا
 محل تفرعث ءاثلا اماو ني فرح اهنال افيفخت كرت نا اهلصاو ءايلا نيكست زاج امنا و بارعالا ىف

 ضوعملاو ضوعلا نيب عمجلا ةرسكلا هذه ىهبو هاقلا نيب عبجأ هبشي تلق ىف  اهكيرعت مزلفريمضلا فاكر جن
 ايليا اعلا و ءاهلا تلق - تنبااي نزوجب الذ عينيا ايارزوجتال امكو مالغ.اي ثلق اذا ءايلا مكح يف اهنال هنم
 يم ضوعللا و« نكوعلا نيب عيجم الف اهل ضرعتس رهغا ةرسكلا وزذادلااوناو :نيوشلا دهنلا رم ضو ىاقلاو اع

 ءايلا نم الدب هيف ففاالا نوك عم ايا اي مولوق ىلا لئرث الا ريغ الا ءايلاو ىءاقلا ندب ع اذا الز

 يكد رس, كعب ةركلا هذه: ضوفملا و نضوعلا: نير اعقجتةكاذأ قعيإ ملاو ءاقلا: نيب اهنيب عجل ناج فيك

 يناكلذ لثم ىلع ثند ناف اهتقيصل و ءايلا ةذيرق اهنال ةفاضالا ىلع مالعاب عوفقرسكلا تأد دقف تلق ناذ

 نبا اي: كماق اذا ءايلا عم اهلاحك ءاتلا عم اهلاح لب .تملق - اهمدعك اهدوجو وغل ةضوعملا ءادلاق تبا اي
2 

 ىقبدسا و اننا اي م ففلالا 0 نقف ينك 0 م ثناقد ايقضإو .٠ ءاكلا متفب أرق نم ةجو امك تل ناف

 يف اهنم ضوعملا ءاياا ةكرحب .اهكرح لاقي نا زوجي و د - مالغ اي يف ءاهلا فدح نم لاذ اهلبت ةحكفلا

 ءاقلابإب ظنوا“ ءاكسالا» ئوجم كرملاب» كلونات )داع ىرظنا نوطنايطا) ئأر اذقف مض نم امأ و ف اي كلوت

 كيري تدار ىَنا عيرق و  ةفاضالا ءاي نم اضوع اهنوكل رابقما ايه مرش بنانا رشا كس مادا لان

 رشع ةعست ىلا اذك و دحاو مسا ممح ين وه امين تاكرحتمأ| ىلاوقل افيذخت نيعلا نوكسب رشع دحأ و - ءايلا

 سمشلا نال مانم هذا 0 ةيؤرلا نهال ايؤرلا ن نق كلا ]ون نافكاتس ي ىقنلي الئلرشع ىفثا الآ

 51 مالسلا هيلع بوقعيل ةميظع يأ تاكل ةظقيلا لاح يف فسويل ةيمنااف تكأرعلا عم اعمتجا ول رمقلا و

 دخلا «نؤلا,داهخب ايدوفبا نا يام «ىىور تسلق كسكاوكلا ككلت ءامسان اها تالق لاف شاقل ئلعؤ هيلغ كيفه

 يلم هللا لير فسمي سو نفر ينللا موجنلا نع ينربخآ دمتم اي لاقف ملسو ةلا وا هيلع هللا

 ملَس و هلا و هيلع هللا !ءانلم يبنلا لاقف كاذب ةربخاف مالسلا هيلع ليئربج لزنف ملسو هلأ و هيلع هللا

 عوصملاو قييللا راء نادومعو) نسباهنو :لاوذلا و قراطلاو لاير اق من لاق نحت له: كقرمتاا يدوهيلل

 لاقفعل نوجس و ءامسلا نم نازذرمقلا و سمشلاو فسوي اهار نيفقكلا وذو ٌبأَثَو و رقلاو حولا و

 + هتوخا بيكاوكلا و ةتلاخ و وبا لييق و - هاوبارمقلا و سدشلا لوقو اه امسال اهنا هللاو نتا يادوفلا

 ضرالا يف ةزوكرم تناك الاوط ىصع ةرشع ىدحا 3 ندنم عبس نباوه ل فموي نا بهو نعو

 ركذت هلأ كلايا لاقف هيبال كات فوقف الك 0 اهتغلتقا ىلح اهياع تنم ةردبغط خي صعاذد 3 و ةرادلا ةئدبك

 م <.

 4ئ بأ نئلع اهصقف هل جست اسكر ىلا رمقلا و لتسشلا 1 ةرشع ي ثنا وهو ل ئأر مش فكتوخ 2 !ذه

 ةذسا رعي [لاعبلا ةقوخ اتي طص ور تقسوو ايكر نوب ناك لوغو - لئاوغلا :كلااوغبيف عويلع اهصقن' الا هل لاققف
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 | ١ فموي روم ارادت فس 0 نإ © نييلفغلا ن نول هلجف | نم م« تدك ْناَو 3 اذه فكدلا انيحرا امب صصقلا

 زجل
 ًابوصنم ىَسحأ نوكي نا ىلع ةروسلا هذهاكيلا انئادباب يل [ ناَرقلا اذه كِدلأ انيحرأ اًمب ] صاصتقالا

 دانك علو نارعلا اه كيلا اًنْيَحْوَأ امب هاوق نال انرذحم صوصقملا نوكيو هيلا ةتفاضال رددصملا بصن

 كيلاانثا عاب نأرقلا اذه صاصتقالا نسحا كيلع صقن ىدن ليق هناك تلكم نارعاا ذه طوني نازوجم و

 يف صتقم ثيدعأ) اذه نا ئرتالا بولا بجعا و ةقيرط عدبا ىلع صتقا هنا صاصتقالا ىسحاب كارملا و -

 صصَقلاب ديرا نا و - نآرقلا ىف هصاصتقال ايراقم اهنم باتك يف هماصتقا ىرتالو عبر اونلا بمتك يف و نيارلا بنك

 ربعلا نم نمضتي امل هذسحا ناك امناو ثيداحالا نم قي ام ىسحا كيلع ناشف: ير دلو هانت :قضوصعنلا

 لجرلا ىف لاقي امك هباب يف صتقي ام ىسحا هنا رهاظلاو اهريغ يف تسيل يذلا بئاهعلاو مكحلاو تعقل و

 نال ةعبذا اذا ةرثا ضق ىنم تملذ - صصقلا قاققشا مم تلق ناف - هنف يف داري مهلضفا و سانلا ملعا وه

 ةيا هم ظفحام عبّتي ياواتي هنال هأرق اذا ءاسإ ل3 لاقي امك أيشف أيش هنم ظفح ام عبتي ثيدعا صقي يذلا
 مرر ه

 عجار [هلبف] يف ريمضلا و ةيفاخلا ع نيبو اهفيب قرغت ي ماللا و ةليقثلا نم ةففخ# نا َت ذك ن او ةيأ دعب

 يا هذع [ ىيلفغلا م] كيلا انئاحإا لبق نم تذك 0 ناشلا نا و ىنعملا و انهو ةنهاهلوا اكل
 ود ىل

 سمس تور

 عردتخلا سوادا [ كفر لاك ذأ ]*« هنم فرط كعمس قرط 9واطت ملع ةيف كل ىناك ام هب نيلهاجلا نم

 لطم نغف ةنقزا نصت ناك صوضتملا و دبر لضضعلا وع لقعملم كقولا وذ, لادتشالاب كدب" قماوهار صصقلا

 نع ةرلخل فرصنال اهبرع ناك ول هذال يعصب سيل و يدرع لبق و - ينارجع مسا كفوا وكذا فاما

 ايحتغب ٌفسوَي وا نيملا رسعب فسوب أرق نميف لوقت امف تلق ناف - فيرعتلا ىوس رخآ بيس

 [ينار كقسا١ رم لاوعفملا اوان لعافللا ع يذبملا عراضملا نزو ىلع هنل يبرع وه لاقي نا هتءارق ىلع زوجب له

 ةيمجعا ةملكلا نا ىلع ةداهشلاب ثصاق ةروهشملا ةءارقلا نالال تلق - لعفلا نزو و فيرعنلل فرصلا عنم

 هنال يبرع وه لاقي الو تاغللا هذه هيف كتيور 1 ةيدمععأو ةرات ةيبرع نوكت الذ

 هب ليق لذا ملسرهلا وز هيلع. هللا! ىل ام يبنلا ن اراد نموا وتقل نم عراضملا نزوب اهم نيقغل يف

 عرف [ تبي '] ميه ربا نب قعسا نب ٌبوقعي نب فموي ميرعلا نبا ميرركلا نار مدر لا با ميركلا اولوقف ميركلا

 ىلع ليلو !!و ةفاضالا ءاي م اًضوع كمعقو كثتمدنات ءات 1 ءاذلا هذه امه تثماق 10 ا ثملثدلا تاكرحلاب

 زاج امك ثلذ  ركذملاب ثيناتلا ءاث قاحل) زاج فيك تلق ناف - فقولا ىف ءاه اهبلق ثونات ءات اهنا

 نم تينانلا دات ضيوعت غاس ملف تلق ناف -ُةعْفي مالغ و ٌةعبر لجرو ركذ اش و ركذ ةمامح كلوق وعن

 ىف مسالا ىلا ةمومضم ةدايز اهذم دحاو لك نا ىف نابسانتي ةفاضالا و ثينانلا نال تلق - ةفاضالا ءاي

 تفلحز دق يبا اي كاوق يف اهلا لبق تناك ىنلا ةرسكلا يه تق - ةرسكلا هذه امف تلد ناف - ةرخآ

 ةولفلاب طقست م ةرسكلا لاد امف تالق ناف  اهودغم اهلدق اص نوكي نأ تمدناثلا ءاث ءاضتقال ءانلا لا
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 نسحا فىيلع صقن نع © نولقعت مكلعل اي ع انور ذر 3 0 ريبمأا بتكلا عا كر رلا

 يسرا و بئاقلل قرنا ةلوالا رثاكت ىنأل هبلذ ةذينامط هيف امو هئيقي ةدايز ةداؤف تيبذدتا ىذعمو 0
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 ةظعوم ر قحوس ام اهيف ةصققملا ءابنالا هذه يف وا  ةروسلا ةذه يف يا (قَعأا هذه يف تدرس

 اهيلع مقنا يذلا مكتهجو مكلاح ىلع [ اولمما ] مهريغ و ةكملها نم [ نوني ل يدلل 2-5 ٠ ىركذو

 ةلزاذلا مقنلا نم هللا صتقا اموعن مكب لزني 7 [ ىررظننم 3 ] رئاودلا انب [ اورظَنا و نولمع انأ ]

 مكلامعا هياع ىفخت الف اهيف يرجي امم ةيناخ هيلع ىفخب ال [ ضْرألا تومسلا تاع لل و] مكهابشاب

 كلينك هناف [ هيلع َلدوَدَو ةدبعاف ] مهنم كل مقتذيف كرماو مهرسا هيلا عجري ىنا بالف [ ةلكرمألا عجري هدأ و ]

 لومر نع - بطاخملا بيلغت ىلع مهو تنا يا ءاقلاز نوح يرو نوما هع لذاغب 2 امو ] كافاكو

 نمو جونب قدم نم ددعب تانسحرشعرجالا نم يطعأ“ دوه ةروس أرق نم ملسو هلأو هيلع هللا ىلص هلا

 « كلذ ىلاعت هللا ءاش نا ءادعسلا نم ةميقلا موي ناكو ,ىسوم و ميهاربا راطول و بدعشو جلاص و دوه هب بذك

 مع 0( / 03 31 ه٠ عم 1 هر 8 1 كا م

 فيلا تلزنأ يقللا تايالا كللت يا ةروسلا [نيبملا بتكلا و] ةروسلا تايآ ىلا ةراشا [ فان

 نماهنا اهربدت قويت يذللا وا - مهليكبت و بر علا راكم يف 55 رهلظلا ةروسلا اق ةروسلا ةذه يف

 م اهيف نبأ ا دق 9 000 اهلوزنل اهيناعم ب درعلا ىاع هبنشت ا ىنللا ةحمفاولا وا - رشجلا دلع ىنم ال هللا دنع

 لاح ين فسوي ةصق هيف يذلا باتكلا اذه اذئزنا [هذلزنأ ] فسوي ةصق نع ورصم ىلا ماشلا نم بوقعي لآ . . ا ا :

 ةدارا ا ا نال انارق نآرقلا ضعب يمه و [ [ اييرع انور 3:] ةنوك
 هم اس مصم

 ىاع [(ضضضقلا] 54 ثاضُف اول اولاقل اه ايمِحُعأ نار ةنلعتكولو مكيلع سبنلت الو ةدناعمب اوطيعحت و ةومهفت ها

 -هدرط اذا الس هلشي هس فكلوقك اًصصق هصقي ثيدحلا صق لوقت صاصنقالا ىنعمب اردصم نوفل قيوحر

 زوجتو كيا رهملاو , هب ايذملا ىذعم ف ربكلاو يذلا ةوحل و كبح و ضفنلاك لوعفم ىذعمب الكف نوكي و

 22 هان © ةع د ء- ىءبهر<

 نسحإ فكيلع 0 نع ةانعمفر دصملا ديرأ ىناف 5 ديصلا َّر قلذلاك ردصملاب لوعفملا ةدمسُت نم نوكب نا



 ( همام

 0 51 همم 3
 مد و

 اهلهاو مأظي ار كيل 57 1ك 06 © نيمرْجُم و ع : اور 5 دل عجتاو و © مهن انيع دإ

 9 قل كاذب“ كر محر نم لإ © نيفلتخم# ولازي ذو ةدحاو اسيد هرو دو < هط - يا ل2 0 يب ممر ل < 2 < كابول هو
 تيم لسا هاما رم قيلَع صقن الكو © نيعمجا ساثلا و ةّدجا نم منيح ن علمال كلر ةملك تسمو 0 لا هروءر 02662 مه ”2#ع مم د يدودم ى4بح يمع< ه يت*“ <

 تاوهشلاب مهممه اودقع وركذملا 5 ءيمخلاو فتورعملادرمالا وهو ىنيدلا ناكرا نس ميظع سر وه امب اومئهي مأ

 اوضفر و ءىنهلا شيعلا بابسا بلط و ةررثلا و ةسايرلا بح نم فرتتلا و معنتلا هيف اوفرع امم اوعبتا و
 - 3 1 هاد 2 29 جت < همي < 3 1 : عم 2 1 ل

 يون 4 اذهو مهفارذا ءازج اوعبتا مهنا ةروهشملا ةدارقلا 5 ىنعملا نوكي نا زوج# و - هيف اوفرتا ام - -ٍ ا 0 : 00

 نذل يدار اوت يع طعا مالع ثيلق ناق  رئاسلا كلهو مهنم اذيجنا نمم اليل الا ليق هذاك ءاجنالا مدقتل
 هرب رس <

 مهنم اذهجنا مم ًايلق آلا ىذعملا نال رمضم ىلع افوطعم ن .راك تاوهشلا اوعبتاو افعم ناك ن نا تلف - اومَلَظ

 بارتالا و ازج اوعبتا و هاذعم ناك ناو ب اوهَن ىلع فطع وهف مهتاوهش اودلظ ى دىلا عبتاو ناسفلا [نعاوَيَك

 هرب ىوررسص

 تاق - نيمرج#» اوناك و هلوقف تلق ناف - مهءازج اوملظ نيذلا عبتا دد و ليلقلا انيجنا لدق هناك لاعلل واولاف

 مهلاغف) ملرجالا ديراوا 8 رومغم تاوهشلا 07 نال نديمرج# 1 و 0 غبت اي ١ اوفر يولع

 ىناب اناذياو 4 ءكدادإ ايزنت وكلم مم د داعي ىرقلا هللا كللهي نا ةمكحأ) ىف لاحتسإ و

 ه و اهلها كرش بيبسي ىئرقلا ايليا هنا هانعمو كلرثلا ملظلا ليقو - ملظلا نم ىنيحلصملا كالدإ

 قت 26 ا ل وك ِ- : 2
 ةما ساخلا ل فىير ءادس واو | «رخا !داصف مهكرش ىلا نومصي الو مهيب اميف قحلا نوطاعني نوجاصم

 هذه نأ هلو 55 مالم ل يهو ةدحاو لم ِي كم ةدحاو م لها 6 نأ ََى | مهرطصل ي ذعي ا ةدح 8

 < هو 2 عءّودر

 مهذكم هنكل 0 نيد ىلع قافتالا نئلا مهرطضي م 1 هناورا رطضالا يغل ١ نمضقي | مالكلا !ذه و ةدحاو ةما مكتما

 نولازب والت كللذلف ا لطاخلا قب يقر رادخاف دف دلع ىاماوح يفلاز رايقشلإلا

 رايتخالاو نيكمتلا نم كلذلو يذعي هنمضت و لوالا مالكلا هيلع لورا نول ةزاغ) لاذ | 2 كلذلَو] -"

 آو هرم م“

 هرابتخا عود لطاجاا ر انكم ثقاعيو دخلو هيكل قحلا راتخم ةحددجا مهقلخ فالذخالا هنع ناك يذلا

 هدي < س اك < م - ه2

 رادختا ن مار ذكي ةملعل ا نيعمجا نيا اذلاو دج نم «٠ مخهج نشلم ال ] ل ةقئلملل لوقو هو[ كير ماك تي

 ل | رانا 7 نم ]و [ ٌفيِلع ل ادن لكرو ليف ءناك يلا «ءكاضملا نم ضوع هيف ىيوفتلا [ 3 9 5 لطابلا

 ىلع لكتلع نس كافور ىئنعملا نوكي نا نا م لد َكداَؤف هب تبن ]و لكل ن ادب

 نوم »ب بتموت 2007 ةفلتجملا بيلا هننالإ] ئلع يؤعي كليلع ا صاصتكقالا عاونا نع عون لكِ ل عم
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 رو ايل 01 | ضرآلا يف ناسعلا نع نوهني هنعب ا الرا مكلجت نم نورقلا م ناك الولف © نينسعملا 1

 0050 59 6 7 : 5 6م 4 ا - 5 5 مم م 5

 3 ةرافك اهناف بهذا معذ لاقف تارن رصعلا ةولم ىاص املف ير رما رظئذنا لاف لعف امب هةريخاف

 للا 0

2 - 03 - 4 1 - 0 . 5 2 7 

 داخ هل اذهأ رمع لاقف تازذف ب 1 ةياغ هللا لتاط#ةللا ونشر نتا م كلذ ّلثُم هل لاقف ةنع

 2 ه ع 0 هع 57 5 1 5

 .ةر رمع ىتاف هللا ىلإ بت و كسفن ىلع رثسا لاقن هربخاف ركب ابا ىتا هذا يور و - تلمع

 ذلك ما

 ىرُكذ ] هدعب امف مقنساف هلوق ىلا 0 تيم ككل 3 تدع نا نيتعكر 75-55 انطللا رد

 اضفل روركلا اذهو ريكذتلل ةمتاخ وه امب ءاجام دعب ربصلاب ريكذتلا ىلاَرَك مث « نيظعّتملل ٌةظع [ نيكل

 وحاو هب ترك امم مهاوه امب كيلع و لاق هناك هلع“ وربصلا ناكم ىلع هيبنت و ةيزمو ةيصوصخ

 هلا ناك ] هب الا هنم ءىش مني هذ هنع تيبث امع داهتنالا و هب ترمأ ام لاثتما ىلع ربصلا وه و ةيموتلاب

 ىلانوكرلا و نايغطلا نع ءاهتنالا و تاولصلا ةماقا و ةماقتسالا ىاع لمتشم وه امب ءاج[ ينس <ملارجلا عيشي ّ

 اول لك لهلخلا نع اوكح نق و - ناك الهف [ نورا نمت نك اوف ]«تاذسحلا ىرم كملاذ ريغ و ربصلا ر نوملاظلا
 سوا رم هر

 معن هكراقت نا اول تافاصلا ريغ يفف ةياكحأا هذه تحص ام و تافاصلا ىف يتللا آلا له اهانعمف نإرقلا ىف

 يطفازيع وقار 0 يع باولو ]* ]* مهل كرت تدك دل كْدْتُبَت نا ًلولو- نوفمرم لاجر ال اونو ءار ِء اردلاب يكل نم

 لاقيو- لضفلا و ةدوجأا ىف الثم راصف هلضفاو ةدوجا ةدرخ# امم ىقبتسي لجرلا نال ٌةيقب ةدوعلاو لضفلا

 ىف مهلوق هفمر «مكتيقب ينيتأي مث اوبنوت نا ع ء ةسامعلا كتيبرسفاهباو مهرايخ نم ين موقلا ةيقب نم نالف

 ,بنم ناكالهف يا ىرقتلا ىنعمب ةيقتلاك ىوقبلا ىنعمب ةيقبلا نوكت نازوجيو  اياقب لاجرلا ىفوايابخ اياوزلا

 :بقار انا ةيقبي داقب نم يقل نزوب دقن اذ رع  هباقعو هللا طخس نم اهل ةنايصو مهسفنا ىلع ءاقبا اووذ

 اوا مهن ناك الولف ىذعملاو ةردصم نم ةرملا ةَيقَجلا و ملسو هلآ و هيبلع هللا عواض: هللا (نوش) اديعب فلم رن

 لما اليف لفرو ءادت علف ةذم اءافقمار القلق ] مهقافشال مهب هعاقيا نورظتني مهناك هللا ماقتنا نم ةيشخو ةبقارم

 نقي تلال وللا نوه نر اهفحل يلا 3 .رمص] يف ىو - يبذل نوك ؟راترهرئاعر داسفلا نع اوه نورقلا نم انيجن]

 اول يذلا انَدح و وسلا نع نومي يذلا انين ىلاعت هلوق ليلدب مهدحو نيهاذلل يه امنا ةاجخلا

 رالكلا رهاظ هيلع ام ىلع الصتم هتلعج ناتلق هيلع لمحب هجو الصتم ءانثتسالا اذه عوتول له تلق ناف

 بام نيجاخلا نم ليلقللالا داسفلا نع يهنلا ىلع ةيقبلا ىلولا اضيضحت .نوكي هنال ادساف ىنعملا ناك

 نارقلا ةءارق ىلع نيضضحملا نم ءاهلصلا ءاذثتسا ديرت مهنم ءالصلا الإ نارقلا ىموق أرق له لوقت امك

 ةيقب اولوا نورقلا نم ناك ام ليق هناكف مهنع هيفن ىنعم داسفلا نع يهنلا ىلع مهضيضحت يف تلق ناو

 عزنا نا دو ال ناكاوا و ءافختسالا لص" ىلع ةباصقتا' ىاكو هيك“ ىفعمو الصتم ءاذثتسا ناك اليلق لا

 يل تاركذملا نع يهنلا ىكرات اوملظ نيذلاب دارا [ هيف اور ام اومَلَظ يذلا عبنا و ] لدجلا ى



 (مور
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 مدد ده 20-00

 اهلها و ملظب ىلا فيي 5 7 امو © نيمرجم اوك و هيف را 1 يذلا عينا و ع ملص انيع ا

 هلم هم وو ه2 2.6 د 2 مهو 2

 0006 كاذب و قر مجرم َإ 95 نيفلتشم ىنولازي الو ةدحاو ةم مم ساشا. ل لمع كر ني نجت

 هم هك ععمعع م 2 2# لمع د مدودلم 0- 9227 © 6

 تيكتاَص لسا دان ن رم َقيلَع صقن اكو © نيعمجأ ساثلاو ةّدجأا نم منبج ن عءلمإل كبر ةملك تمتو

 تاوهشلاب مهممه اردقع وركذملا 2 ع يهذلاو فورعملابر مالا وهو نيدلا ن نكران مم ميظع نك وه امب اومكهي مأ

 اوضفر و ءىنهلا شيعلا بابسا كلك ككل ةساير ١١ بح نم فرتتلا و معنتلا هيف اوفرع ام اوعبتا و

 1 ازج ًاًوعبتا و يذعي ارد يذلا عبتأو يفعجلا هنارزائ ورفعإوبل ل مهروهظ ءارو هودبن و كللذ ءارو اص

 و ىنعم اذه و مهفارتا ءازج رعبا مهنا ةروهشملا ةءارقلا ىف ىنعملا نوكي نا زوجب و - ههف اوقرتا م

 يذلا حبذا و هلوق فطع مالع تلق ناف  رئاسلا كلهو مهنم اذيجنا نمم اليلت الإ ليق هذك ءاجنال مدقتل

 مينم انيجنا نمم اليلق آل ىذعملا نل رمضم ىلع انيطعم ناك تاوهشلا اوعبّتاو هاذعم ناك نا تلم - اوملظ 1 ل : 5 .: 3 ا

 بتارتثالا ءازج اوعبتا و ةانعم ناك ناو 5 وهن ىلع فاطم وهف مهتاوهش اودلظ نى كلا عبتاو داسفلا ىنع اوي

 تف - نيمرج# أوناك و هلوقف تاق ناف  مهءازج اوملظ ىيذلا عبتا دقو ليلقلا انيجنا لق هناك لاعلل واولاف

 مهلافغا مارجالاب ديراوا - ماثألاب رومغم تاوهشلا عبات نال نيمرجم مهنوك و فارتالا اوعبتا يا اوفر ىلع
 > َّ : 5 : نول 022

 مون مهناب مهيلع امكحو اضارخعا نوكي نإ زوجت - كاذب ىنيمرج“ اوناك و مهتاوهش اوعبتا يل اوعبتا ىلعوا  ركشلل

 ىنعتلاو ( لعاغلا برش علامما [بم 5 ] و. ىفخلا ديكاتل مالا وماقتسا و ]م نقعمب' [ ناكد] « نوصرجم#
 - 5 5 0 هو ا 5 5 38 78 3 2

 ناب اناذياو ملظلا نع ةتاذل انيزنتا نو كلضم] موق و ]اهل املاظ ىرقلا هللا كلامي نا ةمكحأا ىف لاحنسإ و

 هو اهلها كرش ابيندسب ىبيقلا ةكليبا هنأ ءانعمو ىل رملا ملظلا نكيقاود# ماظلا ن هم ىنيحلصملا كالدإ

 م جو 0 تاضادولا تارطاطا هر د ندا د | همه ه

 ةما سانلا لعجأ كبر ءاش واو ] «رخآ اذاسف مهكرش ىلا نومضي الو مهنيب اميف قحلا نوطاعتي نودلصم

 هذه ةارغلو ةك مالسلا ةلم يهو ةدحاو ةلم يا ةدحاو ةما لها اذ نا ىلا مهرطُمل ينعي [ ةدح او
 ء ىو 5 < تدع م 0
 مهذكم هذكل ر قحلا نب اج لع اء قاعتالا ى | مهرطضي مل ةناو رارطضالا ّن يغل ١ نمضتي مالعلا اذه و ةدحاو ما مككما

 نولازي الو ] لاق كللذلف اوغاتخاف لطابلا مهضعب و قعلا ,هضعب راتخاف فيلكتلا ساسا وه يذلا راهتخالا ن

 هين نيفلتخم ريغ قعلا نيد ىلع اوقفتاف مهب فطلو هللا مهاده اسانالا [ 50 ا ا 2
 - 5 ١ 0 0 ا اي ا

 رايتخالاو نيكمتلا نم ىلذلو ينيب هدمضت ولولا مالكلا هيلع ف م ىلا ةراشا كلذ [ مهقلخ كلدلو ]

 م م 5 كان 0 5 : .
 هرابدخا عودا لطاجا| رادخ“» بفاعإو هرايدخبا 260- قبلا رانخم بيذيل مهقلخ فالتذالا هنع ناك يدلا

 ّ + هب دو وع 0 < 6 ص 3 مم سمع ه

 رادخلا هم ّ دكد نملعأ أ نيعمجا سافل و دج ئع ٠ ملهج نرشلم ال َ ةككاملل «لوق نهود[ فيَ ةملك ا 0

 [لسرلا داما نم ]و فيل 00 اون: لكإو 00 هناك هيلا فاضملا نم ضوع هيف ىيوذنلا [ كوز 0 لطابلا

 ل 2: 0 37 1 5 ١ ا
 ىاع داع صقن صاصتقا لكو ىئنعمل' نوكي نا زوجت و الك ىنم لدب [ كداؤف هب تبث ام ]و لكل نادي

 . 010 - .٠ ١ 92 3 : ا .
 لوعفمم 0 تود امو ةفلتجملا بيلاسالا ىلع دعي كىليلع صقن صاصتتالا عاونا نم عون لك ىذعم

0 

 أ | دوه ةروس

 ا, ءزجعأا



 توا روس

0 

١| 

 و

 / اا

 ه تام <م تب 2 21- هاو هو مد «٠ ستاد اضومم 2-

 ندم اليلق الا | ضرألا ىف ناسفلا 5 نود ةيقب اولرأ مكلجك نم نورشلأ نم ىاك الولف © نينسَحُملا رجا

 امل ةرافك اهناف بهذا معذ لاقف تلزن رصعلا ةولم ىّلص املف يبر ّرما رظتننا لاقف لعف امب هربخاف

 هللا يضر رمع تاما هللا ور "قلقا ”كاذفمو ىلع رثسا لاقف ةربخاف ركب ابا ىتا هنا ا - كقلرف

 هناك دل رشها طسززتا مطران و, هيل الد وتطاتلا نودشر وها م» فلو لقط دا نافمافقل

 قوت هل لاق ماسو غلا و ةيلع هللا كيتا: ةللاةلؤهرأ وأ يرو - ثا قرلازلل لب لاقف ةماع سانلل ما

 ىركذ ] هدعب امف مقا هلوق ىلا ةراشا [ٌكللذ ] تاَيسلا َنِبهْدِي تذَسَحلا نإ نيتعكر لصو انسح اخو
 لضفل روركلا اذهو ريكذتلل ةمتاخ وه امب ءاجام دعب ربصلاب ريكذتلا ىلاَرَك مث « نيظعّتملل ٌةظع [ نيركاذلل

 قحاو هب تركُذ امم مها وه امب كيلع و لاق هناك هلع“ و ربصلا ناكم ىلع هيبنت و ةيزمو ةيصوصخ

 هللا 5 ] هب آلا هنم ء يش 7 الف ةذع 00 امع ءاهتنالا و هب 6 لاثتما ىلع 1 2 و ةيصونلاب

 < هم ه 2 -

 ٍ 1 لك لهلخلا ى نع اوكح دقو - ناك اليو ا نووقلا قس نك الولق 000 5” َ نيملاظلا

 هدو طم مر

 مع هكراشت نا وأ تاداصلا ريغ يغف ةياكعاا هذه تحص ام و تافاّضلا ىف يتللا لا له اهانعمف نارقلا ىف
 مم سورس تدر 6

 يسر ريخ و لضف اولوا[ عقب اونو ]* 0: تنور دو انج -نودم وم لاجر ولو ءارعل لاب يدلي نم

 لاقيو- لضفلا و ةدوج"ا ف الثم راصف هلضفا و ةدوجا هدرخا ام ىقبتسي لجرلا نال ٌةيقب 31 وجل لضفلا

 ىف مهلوق هذم ر « مكتيقب ينينأي مث اوبنهُت نا هع « ةسامحلا (تكينارسن هبو مهرايخ نم يأ موقلا ةيقب نم نالف

 مينم ناكالهف يا ىرقتلا ىنعمب ةيقتلاك ىرقبلا ىنعمب ةيقبلا نوكت نازوجبو  اياقب لاجرلا ينو ايابخ اياوزلا

 هبقار اذا هيقبي هاقب نم ةيقل نزوب ةيقباوُنأ ىرق و - ةباقعر هللا طغس م اهل ةنايصو مهسفنا ىلع ءاقبا اووذ

 اواوا مهن ناك الولف ىذعملا و ةردصم نم ةرملا ةَيَجلا و ملسو هلآ و هيلع للا كاضبدللا !جزوشو انيعي فطور هرظتنإو

 نمم اليلق نكلو هاذعم عطقفم ءانثتسا [ الكل ] مهقافشال مهب هعاقيا نورظتني مهناك هللا ماقننا نم ةيشخو ةبقارم

 نفيوتللا لارا نوعتاور اهفحل نجلا 7 .رمص] يف نمو - يءذلل نوك ؟راترهرئا داسفلا 0

 - أوملظ نيذلا انذَخاو ودوسلا نع نوما ن يذلا انيِجْلا ىلاعت هلوق ليلدب مهدحو نيهاذلل يه امنا ةاجفلا ن

 مالكلا رهاظ هيلع ام ىلع الصنم ةئلعج ناكملق - هيلع لمحي هجو الصتم ءانثكمالا اذه عوثول له تاق ناف ناف

 مهنم نيجاخلا نم ليلقللآلا ناسفلا نع يهنلا ىلع ةيقبلا ىلولا اًضيضحت ىنوكي هنال ادساف ىنعملا : ناك

 نارقلا ةءارق ىلع نيضضحملا نم ءاهلصلا ءاذثتسا ديرت مهنم ءاهلصلا الإ نارقلا ىموق أرق آله لوقت امك

 ةيقب اولرا نورقلا نم ناك ام ليق هناكف منع هيفن ىنعم داسفلا نع يمنلا ىلع مهضيضحت يف تلق ناو

 عقرب نأ صف لا ناك ناو ءافثتسالا لصا ىلع ةباصتنا ناكو اييع# يذعمو الصتم ءاذثتسا ناك ايل ل
 1 1 5 5 : 6 .٠ ٠م -” ٍٍٍِومَوءآء م 2 ع -

 يا تاركذملا نع يهنلا ىكرات اوملظ ىنيذلاب دارا [ هيف اوفرثا ام اوملظ يذلا عبتا و ] لدبلا ىلع



 انني

 - مه 2ص . مجرم م مآ د2 مد

 الا يرط ةولشلا إو © وصله م ول نم مل ام و رات | مستلم يذل #
 ا مو 6

2 

 س هدو 0

 عيضي آل هللا نإ ربصاو © نير ذل ىركذ كلذ * تايسلا بهذي , تلّسعلا ن / 3 لد 595 رو

 ُفْلَخ مهدعب نم فاخأ مييف هللا لاق. نمسا نوكت نا كلذسؤي امه نيو, نيم كليا قالو دسي) اهين ذم 6

 لفغي ١ نم كل ظفحبو لهجب ال نم لماعُت فىئاف اي نوقلي فوسن تاوهبشلا اوعبتا و ةولصلا اوعاضأ
 هما ©

0-1 
 ميلا

55 
 نم هللا ع ىفخب و ديعبلا رغسلا رضح دقف كداز يبه ورقم هلخد دقف كذيد وادخ

0 
 يمازولا نع و - كولملل نورثازلا ءارقلا الإ هنكسي لا داو منهج يف نايفس لاق و - مالسلاو د ءامسلا ين 0 ضرألا
 نم محا ةرذعلا ىلع ُباِبَذلا ةملسم ىب دمحم نع و - الماع روزي "08 م هللا ىلا ضغبا يش نم ام

 ىصدعي نأ بحا دقف ءاقبلاب ملاظل اعد نم مله و هلآو ةيلع هللا ىلص هللا لور لاقو - ءالره بإب ىلع ئرات

 هل ليقف ال لاقف ءام ةبرش ىقسي له ةيرب يف فالهلا ى اع 0 ملاظ نع نايفس لكس دقل و - ةضرا ف هللا 7 5-3 0 8 : . 2-7 .٠ .٠

 ةورض يل رد 6 ب مررص س <

 مذا و ,اذلا ميا ١ مكسمْفَف هلوق نىرع لاح [ الو ن هن ء هللا 53 نم م امو] كتومي 2 لاقف تومي

 هر نورت ” كي

 تملق ناف - مكيلع ءاقبالا كرتو مكبيذعت ةدمكدح ميعاد رص رن نسمع

 هدأ ةمكح ءاضنقاو ادع مهياجهنسإ عم اة لعدكسم هللا نم ما نال داعينسالا اهانتنم تلق تف 0 ,لعم امف

 رخآ نم ةبيرقلا ةتاعاع يهو ليللا نم تاعاسو [ ليلا نم اعز و ] ةيشع و ةردغ [ راهنلا يترط ]
 و عم

 دعب ام ىال رصعلا و رهظلا ٌةيشعلا ةولص و رجغلا ةودغلا ا هيل تفدزا و هيرق اذا ةفلزإ 5
 مَع هما

 لكل نافاضم امهنال كرظلا ى لع راهنلا يرط باصتنا و  ءاشعلاو برخغملا فلزلا ولعل يشع لاوزلا

20 - 

 ءاطعإ ىلع هلك اذه ٌبصنُت ةرخآ و هلو و راهتلا كفعن تاو راهفلا عيمج دانا عت كلرقك تقولا

 ا درع هءرورق م
 قغلزاو + ماللا نوكسب اهل 0 نيتمضب افلز و عرق و - راهنلا كك طاو ةوح خو هيلا فاضملا مكح فاضملا

 ووو هوء

 رسول نيئمضب فلزلاو - معلا رسب وعأ انني ا 0 ١ ا 5 مك 3 عمج 520 00 كروم

 ليقو - ليللا نم راهنلا رخآ نم برقي ام وهو ةبرقلا ىنعمب ىبرقلا نا امك َةفْلَرلا ىنعمب 0 ين
 033 ل نب  ت صدي <

 يفرط ةولصلا مق يا ةواصلا ىلع فنطعت ىا ريسفتلا اذه ىلع اهقحو ليللا نم اًبرُوَو ليلا م اهل

 لدللا ضعب ف لح و رع هللإ ىلا اهب برقذت تاول.د مقا و ىنعم ىاع نلئللا ىنم اقلز مقاو راهنلا

 ثيدحعل) فالاو تاعاطلاب رئاغصلا ريفكت داري نا امهدحا  ىنايجو هيف [ نيه َتْنَسَحْأ نا ]

 0 تايسلا ىنيهذي تاسعا نا يناثلا و  رثابعلا تبنتجا ام امهليب ام ةرافك ةولصلا ىلا ةواصلا ل

 م

 در نيررمعر سهلا ىبا ين ثلرذ ليقو - رقتلا . اقفل ,م ىهنت ةولصلا نإ هلوقك اهكرت يف ذافطل نكي
35 

 ىلا اهب بمهذف رمكلا |ذه نم درج تديبلا ىن نا اهل لاقف ةديحعات أر م] هلتاف رمثلا عيدي 7 يراصنالا

 مآسو هلآ و هدلع هللا للم هللا لوسر ىتاف مدن و اهكركف ةللا يقتا هل كتملاقف اكلي و ةسفن ىلا اهمقف هديب



 ( همع )

 مدمس ام < ممر دوس ب, ىايض ب م ةعصوم» «. عومي

 اكو الو هريصُب ىنولمعت امينا“ اوعْطت لاو و َفَدَس باك نموت ما امك مقنماف  ريدخ نومي اهب هن

 ©#و ه مى - و 5 2 يي ساس ل

 ّ م هاوزطبا هلل نع هنارتثإ لآ ىأعمب اتكو ةيفان نإ ل 0 بيب لا

 62 عده دعو
0 010 

 - رب يمعو يم مدمم م مرع

 [ تنم مققساف ] * نوعتجأ مك ةَكئلمل ليوسف هلوقك اب اي َك ناو لي هناك نيعومج# ىنعمب نيمومل

 نوطعم [َكِلْعَم ا 0 5 اهنع لداع ريغ قحلا ةداج ىلع اهب ترما ىتلا ةماقتمالا لثم ةماقتسإ 0

 03 م 0 4

 مقتساف ىنعملا و هماقم لصافلا مايقل لصفنمب دكوي ملو هياع فطعلا زاج امنا و مقتسا يف رتئسملا ى

 سمس ةهرعمو2د

 نولمعت امب هنا ] نيدلا نودع نو ازجيركت »الو [ااوغطتالو | هكعم قي رفا نع بات نم مقتسيل و ثنا

 مآسو هلإ و هيلع هللا ىلص هللا لوعر ىلع تلزن ام سابع نسا نع ةوقثاف هب مكيزاج# وهف م اء ء [ريصب

 !!امهتاوخا و ةعقاولا و نوه ينكبيش لاق اذهل و ةيآلا هذه نم هيلع قشا ال و دشا تناك ةيآ نارقلا عيمج يف

 ياللا لورا تييألا مصل ىفزراع دزه ينتبيش لاقن بيشلا كيف عرشأ دقل هل اولاق هباعصا نا يورو

 كالهر ءايبذالا صصقأ اهنم كيش يذلا ام تاقئرعن لاةندوه يذتبيش تلق ىنا كذع يورهل تلقف موذلا

 هللا ىلارقتفا لاق ترا امك مقَساَ هذعدللا يضر قداصلار فعج نع و - ترصا امك مقتساف هلوق كلو ل لاق ممالا

 ريتف ور اقلا رسب ررمع يبا نع و - ءانلا متف عم اههيضو فاكلا ملعب |[ 57 1 لو ] ترق « معلا عب

 ةعارق دوعن و معي ملع باب نم ناكام لك يف هايل ال ةراضملا فورح مهرسك يف ميمت ةَعُل ىلع فاكلا

 هآما اذا هثكرا نم لوعفملل داذبلا ىلع اوَْورُت لو َةلْبَع ىبا نبا أرقو  هانلا رسكب راد مكسمَتف زق نم

لآو مهتنهاذم و مهترايز 5 مهقسلاج“ 1 مهابحاصم و مهيلا ٍعاطقنالاو هاو 5 ف طاطعأالا لارا يللا !
 اهر

 هلوق لمات و مهل ميظعت هيف امب مهركذ و مهترشز ىلإ نييعلا دم و مهيزب يبزّدلا و مهب ميشا و مهلامعاب

 لقي مل و ملظلا مهذم دحر نيل ىل يل[ اوُملَط يذلا ىلازكلو ةوريسيلا ل دملا وه نوكرل ١! ناف اود 9
 عل

 0 لاقف هل 1 ٌوافا املف هياع ىتشغف 4 ةيألا 5لهب رك مامالا فلخ قط قنوملا قا يكحو 5 قي

 اي كونكت 1 اوْعطَت لو 500 9 هللا لع ىنسعأ| نعو - ملاظلاب فتيكف مَلَظ نم هلا نر ىنمجف

 لاحب تمعجص) دقن نتفلا نم ركبابا كليا و هللا انافاع نيدلا ىف هل حا هيلا بستك ىيطالسلا ىرهزلا طااخ

 كك امد هللا معن ككفاقتا دقو اريبك ييش تكدحدجصإ كمحريو هللا كلل وعدي نأ فكفرع ملال نو يغبخي

 ةناحجس هللا لاق ءاملعلا ىلع قاثيملا هللا ّدخا كاذك سيل او 'هيبن ةنه نم كملعو . هياذك نم هللا
 م ا 422 6 موهبه - ص د

 فيلع رودت ابطق كرذختا كاندآ نيح الطاب كني ملو اقح 0 مل نمم كوندب يغلا 0 053 ,
 م |

 كب ٌكلشلا نولخسدي مهلالض ىلا كيف نر هكضي املهرو مهئالب ىلا فكيلع نوربعي ارسج و مهلطاب ىحر

 ارذخا ام ٌرثكا امر فيلع اوبرخام بنج يف كلل اورمع ام رسيا امف ءالبجلا براق كلب نوالدقي و ءاملعلا ىلع



029 

 س < تس هن 3 اودع <

 تومدسلا ثا دام ًاههف ى نيدلخ ةّذجلا ىف اووعس ني امو © كبري امل لاعَم كبَر نإ * كير ءاَشاَم !١ ضرألاو
 مسا

 نيكي كك ذل" نر نجعل 6 - رالوك تدعو اك ةيزم ف فتاك © ذوذج“ ريع ةاطع " يو هاش ام الا ض ضرالاو عووم هد ل م هربععوم را معو مص همهم < 307
- 

 < هد“ : 6 202026 < 1 5 م0 يل مم 35 0 سدوم همىءسو < 026 - معممسص مه - 2
 م ولو 0 فىفلتخانف بنفلا م اذيدا دقلو 6( ندردت دغ مهبيصن مهنوفومل اذا انا د 5 م مهؤابا

 0 00 ا هموم ءمدع+ م5 2 2 هه مع وو - 1 - 1 4 -26م 0 هم سا
 * مهلامعابكدز م ينيفويل امل الك نأ و © بيرم هذم كش يي يقل مهنا وط مهيب ي فعل كير نم كشقيس ةملك

 دم 2

 عاطقنا ال يذلا ةءاطع ا لها يطعي امك باذعلا نم ديري ام رانلا لهاب لعفي هنا كيري 0 أ لاعف هكر نأ

 لها جور ءانثتسالاب ىارملا نا ةربجملا لوق هنع فنعدخ# الو ا رسفي نارقلا ناف :ةلماثف هل

 موقب فكذظ ام و مهئارتفاب لِجسُيو مهبيذكت ىلع يداذي يناثلا ءانثتمالا نان ةعافشلاب راذلا نم رئابكلا
 قفصتموي منهج لع نمتانل عضاعلا ب او رم ى ب هللا دفع نع تباوذلا ضعب م م الثلا ثانكأ اردت

 !ذهب رذغا نم لالصلا نانا يزذغلب دق و  اباقحا اهيف نوثبلي ام دعب كلذ و دحا اهيف سيل اياوبا هدف

 هللا انداز نيبملا نالذخلا نم هللاب ذايعلا و ةوحن و اذه و راخلا ىف نودلخي ال راقكلا نا دقتعاف ثيدعلا
 صاعلا نبا نبا نع كثيدعحلا اذه مص دلو هذع لقعذ نا ىلع نيبو افالم ةناطوزوللا را

 يف ررمع نبال نأك اّمآ لوقاو اهباوبا قفصو منهج ٌولخ كلذنريرهمزلا درب ىلارانلا رح نم نوجرخب مهنا هاذعمف
 3 دودج وم ريغ ] ثيدعلا اذهريبست ى ع هلغشي ام هذع هللا يضر بم بلاط يبا نب ا امهي هتلتاقم و هيفيس

 هرر ه م عوض 5؟ةس

 ركذ 7 ناثوالا ةديع صصق ّضقاامل + نوفمم ريغ : رجا مهل ةلوقك ةياهن ريغ ىلا ٌدتمم هذكل و عوطقم ريغ

 لزنا ام دعب كئتالف يا [ هالو .ا نبع امم ةيرم ين فتان ]لاق هياذع نم مهل دعا ام و ةمقذ نم مهب لحا مم

 هللا لرسرلا ةيلضت مهلبق مهلاثمإ باصا اما اهب مهضرعت و مهتدابع ةبقاع ءوس يف صصقلا هذه نم فيلع 3 - 5. - 5 ص 5 م .٠
 لرب ما رع بود 2س

 ديري [ مهوابا دبعي امك ل | نودبعي ام ] لاق مل مهل |ديعو 7 0 ماقتنالاب ةدع 1 مله و هلأو ةيلع هللا ى

 نازفيصف مهئاباب لزنام كغلب دقو نيلاعلا نيب توافت ريغ نم مهثاب لاح لثم كرشلا ىف مهلاح نا

 ةلوصومو ةيز دعم نوكت نأ وتحت امك و امم يف ام و  ةيرملا نع يوذلا ليلعت هانعم فانيتما وه و هلثم مهب

 0 ٍ رو 1 ] اهنم نودبعي ١م لم و ناثولا نم نودبعي امم وا - مهتدابعك و مهتدابع نم يل

 عموم سع<

 بسمنلا نع لاح [صوُقُنم ره ] بصن فيك تعلق 0 مهءابصنا مهعابإ انيذو امك باذعلا نم مهظح يأ

 1 و هةقح تت هقح رطش هتيفو لوقت تكلا ارت الا لماك وه و ىفوبو صئاذ وهو ىفوي نازوجي تلق - لك ةوملا

 اظنالا ةماكيخ ب[ ملك لول ور نازقلا' ف فلّدخا امك موق هب رفكو موق هب ص [ هيف فلُتُخاَف ]ءاّضقانو المك

 هرموم <

 نيونتلا 0 نأ د ” ءاضلا ةياسألا ةلمج ى نم هذه و كلموق وا ىسوم موث ند مهليب يضقل | ةمجقلا موي ى ىلا

 ' : هدو همس <
 مالا وا مقودحم مدس باوج |[ مهنيفوهل ] |ةهيف نيفلتخملا عيمج نأو مهلك دف يذعي هيلا فاضملا نم ضوع

 جب و قرسحم نم مهلامعإ كير مهايفوجا هللاو موعيمد تك و لى ذعملا د 8ةديز 8 َْ 5 مسقتلل ةيطوم مل ع

 ليقئتلاوه يذلا اهلصال ارابقعا ةليقألا لمع ةففخمأ لامعا ىلع فيغختلاب ّ ناو عيرذو  دوحجو ناميا و
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 ءزحلا
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 لا



 دوه ةررس

 الر ءرج |

 ميسا

 00 ا 5م 2-5 مدعو -

 ثومسلا تما ام اهيف نيداخ 0 قييشوزي 8 اهيبف مهر اذلا ى ُ خف وعش ى يذلا ل © ديعس و يق مهلمف

 0 .٠ ١ 52 و ايبإ مصاص 97 - 2 .

 هيوججس و ليلخلا الكح ردا 0 كك ةوعلو داي ريغب [ تاي موي ىورق»«ءايلاب رشي ام و ىوررق و - فاضملا

 لح رع هللا كملف وهام ْي يناي الد تلم اان يوه غل, و يف ريثك ةرسكلاب اهنع ءارتجالا ) ءايلا فدحيو
 يتم 2 < سلس ةمومصرت مل همهم هم 6 مسمر ع مس

 هنذاب هاوق و ءاهلاب ١ نم ةءارن 5 :دضعتو كير يردك يتايو ١-هللا ميتا نا الان ورظني له ةلوقك

 نإ اها تكلف - فرظلا بصتتا امي كلت ناف- ٌةءاسلا مهنا 0 ىلاعت هلوقك مويلار يمض لعاغلا نوكي نا زوج و -

 - يتايموي لجالا ىهقذي يا ودعم لجل الا هلوق يف فوذعملا ءاهقنالاب امإو ٌركذا رامضاب امنا و لكتاب بصتخي

 - ةسفكب يملا تددح و مولا نايتال اققو مويلا ثلعج دقف مويلا ر يمض لعافلا تلعج اذاف ثلق ىناف

 - نمحرلا هل نذأ نم لل نوملعتي ال هلوق ريظن وهو ملعتتال [ ملت 1] ةدئادش و ءاوه ىنايتا دارملا تلق

 اًده ىلاعت دلوق و هدف ع ء ٌلداَجُت سن 1 يناَث موي ىلاعت هلرق نيبو اذه نيب نقاد يفيكم قبلت ارث

 نولداجي اهضعب يفف نطاوم و قاوم هل ليوط موي كلذ تاث - نور دعي مهل ندي نوُفْطْنَي مو

 متخب اهضعب يفو 0 مهل نذؤي اهضعب يف و مهل نذؤي الف مالكلا نع نوُقكي اهضعب يف و مهسفنا نع

 مولعم كلذ ىال ارركذي مل و فقوملا لهالر يمضلا [( مهم ] - مهلجرا دهشت و موا ملك ١» رههاوفا « ىلع

 يذلا [يقشلاو] نيلذلا هل عربشم هلرق يف ساذلا رركذ ريما كق وب هيلعا لوي 4 ل ادت الو

 050 0 0-0 50 ةنجأا ها كبحو يذلا 1 ديعسلا و ] 2” ءازنأل راخلا هل حو

 هدتوصلوا بسيرطخلا يلم 0 »* خامشلا لاق ةكدر [قدب ثلا ]و سؤنلا جارخا[ز [زهفزلا ]واودعم ورق امك مضلاب 8

 1 ١
 ر ثلا تاومس تارذ تك امهدحا ناهجو «دف ا ضْرآلا و تومعلا كتماد 7 * جرشح“ قديش ةواخي و ردفز

 ”هم ط هدو ص هسمط مماء
 ربع ضرألا لدبت مثل لى ,لاعت هلوذ 8 اضرا و تاومه اهل نأ لى اع ليلدلا و دكيالل ةقواد# 2 يلد اهفراو

 8 22 ةمد ا هرسد ع

 مهلظيو مهلقي امم ةرخلا لها كيال ةثالاول اخ ا ةنجل] نم 0 ٌضرالا انتروا و و هلوق و ثومسلا 3 ١» ضرألأ

 يغنو ديباتلا نعةرابع نوكي نا ىناثدلا و - ا وهن كللظاام لكو ىقرعلا مهاظي وا هللا اهقلخي ءامبس اما

7 2 0 5057 5 

 1 قا ديباثلا تاملك ى م اكل ريغ و بسكوك جل مم و رجب ماقا امو راعت مادام برعلا لوقك عاطقنالا

 0 ا ا 3 1

 - ءانثنتساريغ نم دبالا ىف راخلا و ةخجأ١ لها دولخ تبث دقو [كلبر ءاشام الا]« هلوق ينءانثتسالا ىفعم امف

 نودلخي ال راذلا لها نا فاذ و ةذجلا ميعن ىف كلخلا نم و راذلا باذع يف نولخلا نم ءانثتسا وه تاق

 اهلك اهنم ظلغإ وه امب و راغلا باذع لئوس باذعلا نم عاوذاب و ريرعمزل لاب عرونلعي لب ةدحو راذلا باذع يف

 كار اهلم ردكا وه ام ةنجعلا ىوس مهل ةنجلا لها تى كللوكو مهايا هئئاهاو مهل ةوسخ و مهيلع هللا طوس وهو

 سد م 00١ طامرو هب د_ك 8 6 612 لل 57 6- 1 5 , 1 0
 نيدلخرهنالا رك نم يرج تنجح تنمّؤملاو 2 ين ةماعلا ا و لاث امك هللا ناوضر وهو مهخم اعدوص

 - © 2 6 همادس < 2 ل ا م

 ةنعاا باوث ىوس مهيلع هي هللا لضفتي ام مهلو رفا ب هللا نم م ناوضر م ندع, كثذج يف ةبيط نسم و اهيف

 مدو 7 <

 «نلباقم َِف هلوق ىذعم و ٍقوذجم ريغ را هلوق هيلع ليلدلا و ءانئنسالاب دارملا وهف وه آلا هيذك فرعيإل م



 ا

 5 90م عا < ؟ هدو ه 6 هد« ءّو وو ” مه

 9 هندي ا سعن م 1 تأ موي © نودع لجأ 1 رخو 1 416 نومهم موي فلو سال هل عومج#
 | ام

 ريذحت اذهو ذوخاملا ىلع بعص عيجو [ ديدش مل 11 ةجرقلا ياغي لاشك [ٌةملاَظ ّى هو ] ىرقلا َّنَخا نإ
 - كاسم

 خي ةطفنوا لدغ ملظ نم لكل لب اهريغو ةكم رافُك ىم ةملاظ ةيرق لها لكل ءاقل ةبقاع ةماخو نم
 47 سا ىا - - - -

 ةراشا [ كلذ ]- لاهمالابرثغي ال و ةبوغلا ردابيف نيدشلا ميلالا هبر ٌدخا رذح# ن ١ بمنذا نم لك ىلعف هفرثقي

 ةللا لحنا امم ىلا رظني مزال هل ةردعلا | تفاخ ىمل ةيالا] مهبونذب ةكلاهلا مصل صصق نم هنا ىلا

  5 5 . 0 5سس ١ .٠ >>

 مظع هب رجكعا هتدشو ةمظع أر |داف ةرخآلا 2 مهل دعإ امم جذومنا الا وه امو ايندلا ف ندمرجملاب

 لف نإ كحك وا ىلعتردللا نم ةيشخلا و ىوقتلا ةدايز يف اًفطل و ةظع و ةربع هل نول درعوملا باذعلا

 مساب عفر [ ساّنلا ]و هيلع لد ةرخآلا باذع نال ةمايقلا موي ىلا ةراغنا [ كلذ خت نمل ةردعل اكلذ
 ع 7

 مسأ رثوا ةدئاف ىأال كرك ناف - نعنلا هل عيج كلك اذا هلعفي عفر امك عومج# وه نئدلا لوعفملا

 دبلا موي هذا و مويلل عمجلا ىنعم تابث ىلع ةلاد نم لوعفملا مها يف امل تلق - هلعف ىلع لوعفملا
3 32 7 - 58 : 5 32 5 3 3 

 ناحعال اضيا تبا وهو ةمزال ةعص فكىلذي فودهوملا ةناو هل سانلا عمجل ابورضمم اداعيبص نوكي نا نم

 نم هيف كوت برر فلكم بوهنمل كنا ددبتملا لوق ةريظن و هنم نوكفني ال مهنا و سانلا ىلا عمجلا
 هو ردو - س -

 ردعت عمجلا مويل مكعمج# موي هلوق نيبو هذيب نزاوف تش ناو لعغلا ف سيل ام هثاجث و فصولا نمت
 ومع 6م َن 0<

 [ وهشم موي ] باقعلا و باوثلاو باسعلا نم هيفامل نوعمج هل نوعمج# ىنعم و كل تلق ام ةد ىلع

 هيف دهشي يل « ًارماع و اميل ةانديش موي ر» عههلوقك هب لوعفملا ىرج# هئارجاب فرظلا ىف عضتاف ند ةر

 لوهشم سلجم نالفل مهلرق هنم و هردهاش رثك يذلا نوهشملاب دارملا و دحا هنع بسيغي ١ ٌقوملا قئالغلا

 مويلا لءجت نا ىذم امف تلق ناف ه دوهشم سانلا ىصاون نم لفح“ يف ه ع * لاق روض“ ماعط و

 تلق - هَمصِخاف رهشلا مككم ديس نمت ىلاعت هللا لاق امك هيف |دوهشم هلعجت نا نود سفن يف !ًدوهشم

 مايا رئاسف هسفن يف !دوهشم هتلعج ناف مايالا نيب نم هزيمت و مظعلا و لوهلاب موهلا كللذ تفصو ضرغلا

 مايا نع ةعمجلا موي زيمت امك زيمتلا لصحي ىتح هيف ادوهشم لعج كلو اهلك تادوبشم كلذك

 ء«لثم عوبسالا مايا راس نأل هسفن 5 ادوهشم ىنوكي نا زج مل و اهنود هدف |دوهشم ةنوكب عوبسألا

 هب الرعفم ال [فرظ نييصتخاو ار وشلا هصياق يقل مكن كيش مق ةلود كل ذكاو هديشب ا نمو لك عدي

 مكذص ناك نمف ىنعي هيف مصيلف رهشلا ىف مكذص دهش ىنمف ىذعملا و عصي يف ريمضلا كاذك و

 نادهشي امهلك ميقملا و رفاسملاف ةوعفم هتبصذول و هيف مصيلف ناضمر ربش يف هذطول ارضاح اميقم

 اهاهتننمأ نيرماو_ اهلك .ليجأتلا: ةدمإ ىلع قلطي لحألا « رفاسملا هلع بيععز ميقملا ةدهشي ل رهشلا

 دعلا و ليجانلا ةدم رخآ داري ملح ءاج اذان لجالا لح نوطرقيو هرخا لجلال غلب و لجالا ىبتنا نوؤقيف
 0 9 8 0-0 م م هت اسم علا يرسل ل ا 5 1 م 2 :: -

 فقد ةلدودعم لمع ءاهعنال الا [ دودعم لحال ]لا و 2 و 1 ةلود ىدعمف اهاهكنمو اهكياعل م ةدملل وذ امنا

 ءرمجلا

ّ 

١| 



 ١ دوه روس

00 

 2 2 ع : هم تارعد هي + هر 92 مممم عم ه ها طط هدووو

 هءو< 6. 0-2 هم وو همرعاومم# ست ممم -

 مهذع كننغا 0 م رم 2 و ا 7 اهنم 2 مي ير 57 م كلذ

 رو .ه.+ هر هوهو 3 0 2 ه ب ررطرعم |

 دخا ٌفكلذكو © بيبنت ردع مهوداز ام رك رص 5 ّ ميش هللا سرد 0 نوعد# ى يذلا مهلهلا

 كم ه ”ت هبدمإرو س ؟ه < 2-

 مو 0 يف نإ م نإ رد كر ل ٍفاذ * هما اع نم يل ككاذ | ودْيِدَس 1 * ةَملاظ قهر اولا حادا كير

 ىفغبال نيبم لالضوهو ةرما ىلع ةوعياش ثيح هيعبتمل ليهجت [ دئشرب نوعرف وماكو ]هزه اهنال انتحل

 معارف ورهاكو ملثم ر هب وهز: ةييلالا» ىعذا هنا فلذاو لقعلأا نلت ةكسم نك ديف شب يلع

 هاوعد هل اومْلَس و ةوعبتاف الاعفإ و اتاذ ةيهللا نم لزعمب هلثمو كام ناطيش نم آلآ ينايآلا فلا شلا و

 رهاظ لالض و ميرص يغ وه امنا دشر هرما يف ام و يل دشر هيف يذلا ديشرلا رمالا و  ةقعاط ىلع اوعياقت

 ناطلسلا و تادألا اوذياع مهنا هيف و معيوُعُي و مهاضي نمال مهيدي و مهدشرب نم ةالقعلا عبني امناو فوشكم

 سيل ىَم عابتا ىلا ةعابتا نع اولدع مث قحلا و كشرلا ةعم نإ اوملعو مالسلا ةيلع ىشوم رما يف نيبملا

 - هنوعجّتي مهو راذلا ىلا مهمدقتي فكلذك لالضلا ىف مهل ةردق نأ امك يل [ موك مدقي ] «طق دشر ةرما يف
 و هم عو هم هوسو سوم

 اريسفت 7 مدقي هلوق نوكي و ةبقاعلا ديمح 0 ةرما اهو كيش نري نوعرف رم م وأ هلوقب ديري نا زوجل و

 م مع

 امك َّئ 0 دمحت ام لك يف لمءكسم هيلا هنيئا هنه 1 اقرت فترك يأ اًملاتشنااو فىلذل

 همدت لاقي امك لكرلا ةمداق هذم و ا ىنعمب ءَمْدَق لاقي و 0 1 ل م يف يغا لمعتشا

 هموق مدقي ليق اله اكعلق نا ىنيعلا م لم هنم و مدقت ى ١ ذعمب مدقاو شيجلا ةمدقم هذمو م ىنعمب

 مهمدقي ليق هناكف هب عوطقم دوجوم رما ىلع لدى يضاملا نال 0 يءفاملا ظفلب < يج 8 ر مهدروجف

 ءاملا ىلا ةدراولا مدقتي يذلا طرافلاب هش ةرد ل ا نروملا [ كرولا و ] ةلاحم ال رانلا مهدرويف

 ديربت و شطعلا ىنيكستل داري امنإ كرولا نأ رانلا هنودري يذلا كرولا سئب. ليق مث ةدراولاب ان هس 7

 01 ىف ىونعلي و ايندلا ىف ىونَعْلُي يا [ َةَنَعَل ] ايندلا هذه يف [ هذه 38 وعدل و ]+ هدض راخلاو دابكالا

 ذعللاب تدفر دقو هاد دسو باذعلل نفر ايندلا ىف ةذعللا نا كلذو ناعملا نوعلا سُدب ي 5 [كوفرملادوؤرلا سي

 كلذ ياربخ دعب ربخ[ فيل هَصْقَن ىبرفلا دابا نم] أد تبم[ٌكللْذ] « ىطعملاءاطعلا سكب ليقو ةرخآلا ىف

 عرزلاك رثالا ىناع اهضعبوقاب اهضعب يل ىرقلل ردها [ًاهنم ] كيلع صوصقم ةكلهملا ىرقلا ءاجنا ضعب ابنا

 «اهل لعمال ةفئاتسم ىه تلد  ةلمجلا هذه لحم ام تلق ناف - دصح يذلا و ةقاس ىلع مئاقلا
 هووم | ه26ه<- 0 م ءوم مرر - 4 هعاوم ا

 [ مهكهلا مهفع تثّنعآ امك اوكلهتا هب ام باكتراب [ موق اوملظ كلاي و ] مهليا اذكالهاب [ مهنملظ ام

5 5 - 2 ِ . 2 

 [فيررما ] تندم امب بوصنم [امل ]و ةيدام لاح ةياكح ىهو نودبعي [نوعدي ]هللا سأب مهنع كد نا تردق !هف
 اعد مح 1 م 6 مح 1

 فاكلا لحم م نارسخلا ىف هعئوأ اذا ةريغ هيب ورسخ اذا بست لاقي ريسغت [ بيبُدَت ] ةنمقتو ةباذع
 2 ردم هدا هرو 2 تا 8 : كر

 عيرقو - لعفلا طفلب كير دلك كلذكو أرق نميف بصنلاو فير ذخإ ذخالا كلذ لثم و هريدقت عفرلا



) 485 0( 

 هر ممم م6 ومال هزي سإ سو 2 2 2 4م

 اودبصاف ويصل اوقلظ يذلا تّدخأ و 2 8 م نعم اوذم| نيدلاو 1 0 كل 8 0 و

 ا ل 82د 6 الإ ص تيا | ءياوص -

 نفيا ىرسوم انلعرا دقلو © دومت تدعب امك نيدمأ دعب 1 اهيف اودع مل نك 5 نيمثج هزم 8

 تك هم موم و6 وعول م مم 0 م م 2 هو 011 ١ فر ص

 ةميقغلا موي ةموق مدقي © © كيشوب وو را امو نوعرف رصا 0 هام و و نو ىلا 0 نيم نطام و

 ء ملعلا لعفل ةقلعم ةماستسا يم كت نزوح [ هنأ نم ] يننكمي و دهباتلا و ةرصخلا نم

 ةداك اهقخر لس ادق مورس كت, ناز اذ تااكروم اذيارو غيركم يافع مدني اننا ومليت تفرش ليم دك

 لاخدا ىذب قرف يا كبلق نافا- بذاك وه يذلا و هيزخي باذع هيثأي يذلا يقشلا نوملعت فوس ليق

 يفخ لصو اهعزن و لضولل عوضوم فرع# رهاظ لصو ءافلا لاخدا تلق - َنوُمَلعَت فوم 5 هين و ءاغلا

 انتناكم ىلع نع اذلمع اذا نوكي اذامف اولاق مهناكردقم لاوسا بارج وه يذلا فانيتمااب يفق

 ةداع وه امك ةغالبلا ىف ندغتلل فانيتملاب ٌةرات و ءافلاب ةرات لصوف نوملعت فوس لاقف ثنا تلمع و

 ا اويقْتراَ ] هنساعح# رئاكتت ناهبلا ملع باوبا نم بابوهو تانيا امهغلباو نيلصولا ىوقا و برعلا د

 ةبقر نم بقارلا ىنعمب بيقرلا و رظتنم يل [ بسيهقر مكعم ىنا ] مكل لوقا امو ةبقاعلا اورظنناو 3 : : 7 1 000 . 5 1

 عينرلاوريقغلاك بقترملا ىنعمبوا- ميدخلا رريشعلاك بقارملا ىنعمب وا - مراصلا و براضلا ىنعمب ميرصلاو بدرضلاك

 نيلصاعلا ةبقاعركذ هعبثآ مث ةتناكم ىلع هلمعو هتناكم ىلع مهلمع ركذ دق تلق ناف  عفترملا و رقتفملا ىذعمب
 ا جد 6 هعاه <

 باذع مك نم فرصتي ىذح قداص وه نمو ةيزذ# با !ذع هيتأي . نم لوقي نا سايقلا ناكف مهذص و ةذلم
- 

 اوذاك امل مهنكل و تركذ ام سايقلا تلق - مهيلا ثوعبملا ى ودنلا ىلا قداص وه نم و. نيدحاجلا ىلا يزكي

 ةصقو ناع ةصق و لابام تا نأذ - مهل ليبحت "5 مكمعز راف نذعي بذاكره نمو لاق بذاك ةذوعدي

 هرم 5 س2

 مدعوم نأ ةلوق 7 دعولار كذ دعب نايطسولا تعذو دق 1 ءاغلاب نايظشولا ع نادئاسلاو واولاب اتءاح 5

 هسصمل ومص

 تدك ناك ناعيملا ءاج املق تدعو لوقت امك بميبستملا وه ي كلا ءافلاب ء 5- بوذكمر يع دعو فذ - منع

 ئاع عمج | فرح اهطعت نأ امهقدح ناكف نيثأدتبم انعقو امئاو ةياكملا ىلتب ًاعقت ماف نايرخلا اماو ثيك و

 حاص ليئربح_ نا .ىذتي دياللاك ميري ال ةناكمل مزالا [ مثاجلا ] « ةصق ىلع ةصق فطعت امك امهلبق ام

 ءايحا مهرابد ين اي مل اك أ اوكي 0 ]| 0 وه تي مهل دحاو لك قهزف زويص مق

0 
 - تدعب امك هلوق ىلا ئرث الا شرا ىلعمب نشر 4 فتكالهلا اوه و دعبلا ىذعمب [ دعجلا] * نيددرخم نينرصتم

 6202 صا أ 28 ع <

 ًةلصفخلا اودارا مهنا الا برقلا ضيقن وهو دحاو نيءانبلا ىف ىذعدلا و نيعلا مضب تّدعب ي يماسلا أركو
 هموم

 دعوا و كو اول !اقو زشلااو نيحلا 2 ذامض نيب اوقرف امك ءاذجلا او رقع هريغ نيبو كالهلا ةهج نم تكلا

 ىضم و 4 بهذ لاقي امك 0 ىنمم دعجلا ىذعمل ار دابتعا لصالا ىلع .تءاح ى يملسلا ةءارذو

 اورعس س

 ةيف |[ نيب ةلتسو انياب 1 اهنم كوحل تدعب امك هللا ةمحر نم مهل اًوعب داذعم ليقو - توملا ى دعم ف

 انينملا ناطلملاب داري نأ و - هثوجذن قدم ىلع ىس 06 ناطلسأ اهيف تايألا هذه داري نأ - ناهجو

|8 

 |١١ نوه ةزوطم
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 قط مو لاق و ريزعب 8 ع ب و كو كطْشَر 0000 افيعض انف كير ناو لوقت || دوه ةروس

 ! 2| همم 6 16 +2 هد ً 0 2 دا 20 ا قاع ه2 0
 ىىاع !وامعإ موقي و © ايم ىنوامعت 5 "يب 8 3 رهظ مكءارو 10 هللا 0 مكيلع زعا ام جا

 5 5 سدرعس”“ © س تاضص# © ص تالما 6 © يضص < 6. مص ىجاضص  ءقعغاو وهذ ا َظ 5 1 7

 ا6) تيقز مكعنم يذا | اوبترا و بذاك وه نمو 0 بادع 3 مم ىنوملعت سل لماع ي 1 منعم ع
 اكرر

 ناصرب وا ديعب 0 مه ام وا- ديعبب مهكالهإ امو داري نا امإ ثنلذ  داذعم وأ هظغل ىاع ةلمح نم مود هيضخقي ام

 ةنز ىلع اهدورول ثنوملا و ركذملا نيب ريثك و ليلق و بيرق و ديعب 5 لوسي نا زوج# و - ديعب ناكم وا

 .٠ 5 ومرض 56 2 - .٠

 لعقي ام مهب لعاف ىنيبئاخال ةمحرلا ,يظع [ ا[ دودو ميحَر ] امهوحذو قدهنلا و ليهمصلا ئه ىذلا رداصملا

 : نا 0 مت 1 0 01 هل
 ىنوقليال اوناك مهنال [ لوقت 5 اريثك ] مهفن ام 5-0 م ] لامجالا و ناسحالا نم ةدوي ندب رةدوملا غيلجلا

 ةولجقي مل مهفكل و ةذوهقفي !اوناك وا ا ا ةنكأ ميولُف ى 1 ندعو هلوقك هل ةيها ركو هلع ةبغر ,هئاهذأ هيلا

 يردا ام هذيدحب ا مل اذا هبحاصل افلا لوقي امك هب ةناهتسالا هحو ىلع كلاذ اولاق و هوهقفي مل مهناكف

 -ءايبنلا بيطخ وه و همالك ميفني ل فيك و هنم ريثك مهغني ال اطيلخت و اًنايَّذَه همالك اولعج وا - لوقت ام

 اهرركم كلب اذدرا نإ انه عافتمالا ىلع ردقتالف اذنيب اميف زع الو كلا ةوق لا نرسم 301 تلا قاع لبو
 2 7 5 وم 0 اورو 2

 سجل و اريرض عىل امك افهعف فوقكملا اة و ىئمعا يي ليدقو  انيهم 06 09 كالا نعر

 يف و مهيف ىمعا ىمعالا نال امالك نكي مل ىمعا انيف كلرذل آنا ليقول هنا ىرت آلا هابأي انيق نأل ديدسب

 امنا و - ةعجسلا ىلا لِدق و  ةرشعلا ىلا ةثلثلا نم ةقرلا و اطهر مهولعج ثيح مارق اول 1 ككلمل و مهريغ

 ع هه 2 0 . . 5 3 5 همهم 2

 [ كنمجرل ] مهتزعو مهتكوش نم ًافوخ ال مهتلم ىلع اوناك مهنال مهب !دادّتعا و مهل امارثحا مه الول و اولاق

 كوفرنو لتقلا نم كلمركذ ىتح مركت الو اذيلع عت 2 يل [زيزعب اًنِيلع تنأ ام و ] ةلئق رش كانلتقل

 لد دقو اننرد كلرعبتُي ماو انيلع كلوراقخ# مل انذيد لها نم مهنا ىطهر انيلعزعي امنا و مجرلا نع

 لبزوزعب انيلع ثناام و لهق هناك لعفلا ىف ال لعافلا ىف عئاو مالكلا نا ىلع ىفنلا كَرَح نيم ًالاليإ
 كك تا 0س ا مما فا ١ نضع 1 8 : نس

 اندلع تززع امو لدق ولو هللا نم مكيلع رعا يطهرا مهياوج ين لاق ككلذلاو اذيلع اةرعالا م فىطهر

 خوظفترا ةلوق 2 فيكف هنود مهيلع ةز ةدعالا مهنا و ةهطهر ينو هدف عقاو مالعكلاف كلذ ناف  باوجلا اذه مضي م ا

 سامر وعم اهم

 زعا هطهر ناك ةنود ةطهر مهيلعزع ن ٍدحف هللاب نواهت هللا يبنوهاو عي مهتواهت تاق - هللا ن نم مكيلع زعأ

 دومكوسل و [ [ ايرهظ كا ا و هللا عاط] 3 ل 1 عطب ميلا ءذ هلوق ل ىلا لع رك لل هللا نم مهيلع

 هربظف و بسخلا تاريدغت نمرسكلا ورهظلا ى !| بوسنم يرمظلا و - هبأبعيالرهظلا ءارو ذوجذملا 1 ةومكلعجو

 مم ع روس

 «اينمأ لوزن هيلع ىفخ# الذ املع مكلامعأب طاحا دق [ طيح نولمعت امي ] يسما سمالا ىلا ةبسنلا ىف مهلوق

 مكن ىلعا] 6 7> ١

 كلرشلا نم اهيلع مقنا يتلا مكتهبج ىلع نيراق اولمعا ىنعملا و  نيكم وهف ةناكم نكم نم اردصم

 نوكت وا - ةماقمو ماقم و ةذاكمو 0 لاقي ناكملا ى عمي نوكذ نأ ىن م ةناكملا ولخت 0 ا
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 هللا ىنيذؤي ام بمسح ىلع [ لماع ين 111 م يتوادع نم ىنيذكمتم اولمعاوا - يل نآنشلا و
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 هيد ع اون تاما ضد د همام ومد ه عو « نرت ام

 © بينا ِميَلاَو و تتلكوت هيلع 6 1 يقينوت امو كرعئاطتسا ام خطو الا ' ديرا نأ. هذع مكدهنا 1 للاب ّآ 2 0 2 لع دهن

 هو صمم « م ممص م2 هع سممو<5 ةرب ممم عمرو * 6 تم امم < هكا <

 طول موث اهو م ل موش وا وج موك وا جون موق العا 17 لدم ع بصي 5 يناقش مكر ما موقني و

 عومعا ا 5م5و م رود جا مه سح و 38 هدّهيمص مع همم هه سا معو

 امص اريك ل بيعشي |ولاق © كدردو 0 0-5 نأ ” هيلا | مل مكبر أررفغتسا و 6 عا مكخع

 - فيفطتا# و نس ريغ !نمرابيط ,الالح اًدسح اقر ليقو - ةمكحلا و ةوجذلا نم هقزر ام وه و [ اًدسح

 فرذحم هباوج تاق - طولو ون ةصق ف 553005 تن هلام و مكيعرأ باوج“ نيا كملف نايف

 ينرردخا ىنعملا و  ةياع ىداذي ماكلا ىنعم و هناكم ىلع لد نيتصقلا يف هتابثا نال تاتي ملااجقلاو

 كلرتب مكرما 9 نا يل ماع ةقيقحأ ىلع يبن تنك و يبر نم نيقيو ةحضاو ةجبح ىلع ٌثنك نا
 تناوهدصق اذا اذك ىلا نلف ينغلاخ لاقي - فلذا الا نوثعبب ال ءايبنالا و يصاعملا نع فكلاو ناثوالا ةدابع

 لوقيف هبحاص نع هلأسدف ءاملا نع ارداص لجرلا كاقليو -ةدصات تنا و هذع 00 اذا هذع يخغلاخو هنع لوص
 هد "6

 1 ديرأ امو ىلاعت هلوق هنمو 00 ةنع بمهلاذ اذا و اذراو هيلا بهذ دق هنا ديري ءاملا ىلا ىنفغلاخ

 نأ ] مكنوو اهب دبتسال اهنع مكتيهُك يتلا مكتاوهش ىلا مكقبَسأ نا ينعي هنع مهنا ام ىل | ماد

 ردفملا نع ييهنو فررعملاب يرما و ىتسهصن و يتظعومب ملط نإ الا ديرا ام [ حَدْصأل ا دير

 لدب وا - ادبج هينولا ل هنم اذقمتم تمدام و حالمالل يتعاطتسا ةدم يا فرظ [ تدطّتسا ام ].

 كلرق ىلع فاضملا فذح ريدقت ىلع نوكي نا زوجب و - هنم هتعطتسا يذلا رادقملا يل حآلصلا نم

 حالص) جالعالا لإ : ملص نا الا ديرا ام يا « ةءادعا ةياكذلا فيعض » ع هلوقك هل لوعفم وا  تءعطتسا ام

 رذآو ىتا ام ىف قعلا ةبامال اًهْثوم ىنوك امو [ مللاب 1 يتيفوت امو 1 يي تعطتسا

5 1 
 - هبل

 َّق -ٍ 5 . - 1 . .٠

 ةرازف تمرح ع 1 لاق هدايا هيك اهنذ ةيضركاو هدسكو اجنذ مرج لوقت نويوعغم 1 | ودحاو لوعفم لكك 1

 عوم هم

 رق ة, بادعلا ةباصا يناقش مكتب سكي ال ىلا[ مكبيصي . ةبيصي نأ ي : ناقش : مكلمرب <51 ] ىلاعت+اوق هذمو * 0 5 اهدعد

 لوعغم ىأا ا نم لوقنموهو اهساك 5 6ىل امراج ةدلعجاذا اجنذ هكعرجا نم ءايلا مهب ردثك ب |

 ةتمرج ندب قرفال كللذكف هايا هّئبسكا و الام هقبسك ندب قرفال امكو املا بيسك نمّلاملا هدَسُكأ لقن امك ذحاو

 الام هكبسك نا امك لظفل صفا ةروهشملا نأ آلا امهنيب تواغت ال ىذعملا ىف ناكيو 1مم ناتءارقلا ودايا هلم هرجا واجنذ

 رو ى<

 ردكا ول مهور رددا مهكيدرعب قوتوملا بر ىلا , نم ءاييصغلإ ل ئاع هنا ةداصغلاب دارملا و : كلا نمم يصقا

 برقا عذمب مل «ع*ةلوقك ءمكمريغ ىلا ةلفاضإل جندب طايع 7 لدم عفان نع تيور و ةويحوبا أرقو - الامعدمأ

 م ا مرعم هر عه 2

 نيكل اهلا بر د مهف مكدهع ى 9 بسرد دلوع يف اركلهأ مهنا ي دعب [ديعب ب مككصاطول موق امو | ]+ تقطن ناريغاونم

 ئلع نب مل دوعبل م تاق ئ 5 اطقلا كالعلا نكي ىرلسي امو 5 و رفكلا قف مكخم نويدعبب الوا 35 مكذم



 (؟4)

 ممم 1 0 هيي هردهو ىو +ءمع2و7.*6 م6

 اككدجشي اولاق © ظيفحب مكياع اذ | ام 2 نينمؤم متذك نأ مكلريخ هللا تَيقَب © نيدسفم ضرللا َّق

 رعروم مما 1

 هديشرلا يلع تننآل )كى * يس م اخاآوما 1 عفت نا وأ 0 ا دجعي ام كرد نإ كلرمات كلت

 2كل) وعد 212 ها هاصو هل ةصاخلل 26 ىو 6 0 دسم | سا 0 ما 2 -
 امم ىلا مكفلاخا نأ ديرا 2 اذسح اقزر ةلعإ يثقزر و ىبر نم هر ىلع تذكا نأ 0 مو لاق

 «ضرالا ىف مهخم اًيثع سخجلا و فيفطتلا لعج# نا زوجت و - ليبسلا عطق و ةراغلا و ةقرسلا وسن ضرالا ىف

 نا طرشب [ ننس مثْدُك نا مريخ ] مكيلع مارحوه امع للا دعب لالعلا نم مكل ىقبيام [ هللا ٌتِيقب ]

  ناميالا ظرش ماف فيفطتلا و سخجلا ةعبت نم اهعم نوملسُي مهنلا ةرفتَّلل ر بخ هللا ةّيقب تلق ناف - اونمؤت

 اهبحاص سامغنال :دقف عم اهتدئاف ءافخر باقعلا ىم ةاجخلا عم باوثلا لوصح نم ناميالا عم اهتدئاف روهظا تلق

 ام يف يل نيؤقدصم متذك نا دا ار زوج هناش ةلالج ى ىلع ةيبخت و ناميالل م ءاظعتسا كللذ ينورفكلا تا + يف

 تحلل كيلا و هلوقك مكل ريخ تاعاطلا نم هللا دخع مكل ىقبي ام داري نازوجب و -مكايا هب جصناو مكل لوقا

 تفانضي را هيلا فاضي نازوجت يدلا هقزو اهنا ثيدح نى م ةللا ىلا ةيقرل 1000 32 نذعريخ

 >2 مد ع هام هريودمص ضان م اس م و

 مكيلع ظفحال تدعب ا«و [ ظيفحب مكيلع انا اهو ] جمامقلا و يمداعملا نع افرصت يذلا هديقارم و

 ناك - ثرذنا نيح ثرذعإ دقو احانو ريخلا ىلع اهبنم و اغلبم تثعب امنا و اهيلع مكيزاجأو مكلامعا

 تئاولصا مهلوقب اودصقف اوكحاضت و اوزماغت ىلصي هرأر اذا هموق ناك و تاولصلا ريثك مالسلا هيلع بميعش

 نا ةلوق يف ةيهان تناك امك زاجملا قيرط ىلع ًرمأ نوكت. نا زاج ناو والا دادورملاوو ةيزطملا قيمت

 ةيالربوعاطتا لاقي داطك+ تفروغملا »وا:ليمجلاو هريمأت !اةيلبظلا ناب لاقي نااو ِركملا و 1 ءاَشْصُعْلا ص ىهْنَت ةرلصلا

 اودارا و ةتولصب مكهتلا ليبس ىلع ةرمأ ةولصلا اولعج و زنطلا قاسم مالعلا اوقاس مهنا الا هيلع ثععبت و

 د يعاد هيلا كوعدي ال هلثم ناو هذحصل هجو ال لطاب ناثوالا ةدابع برت نم هبرمأت يذلا اذه ىا

 مرادت ينلا فتاولص وهو ناطيش ةموسو و نايدهر مآ هب كرمأي نا الأ قب م !ذ ةنطف 0 هب كلرمأي لاو

 ضعب نم نوسوشوملا و ينام هب علوتي امم.و نونجلا باب 7 اهنإ مهدذع و كراهن ر كايل يف اهيلع

 كتفانعملا تننعف عانوابإ كيعيدم] ةكلرتنت نإ اعايعتب ككطأت[اكلدت نأ كرم ا5 ]ن ىنعم و - لاعفلا و لاوقالا

 ء يبا نبا أرد و - ديحوتل اب فئولما عرق و - ريغ لعفب رمؤي ال ناسنالا نال فيلعتلا ره يذلا

 سخدلا و فيفطقلا برت نم هب مهرمأي ناك ام وه ر امهيف باطخلا ءانب ءاَشَت ام انلا 5 ذ َلعْفَت نا وأ

 ارداراو اهعيطقتو رهناندلاو مهاردلا فذح نع مهاهني ناك ليقو -ريثكلا مارعلا نم ليلقلا لالعلاب عانتقالا و

 ميحتشلاب م كيني امك هب اومهكتيل اوسكعف ى يغلا و هفسلا ةراغ ىلا هقبسن [ كيش درا ميلا تنآل كنا 1

 كثرلإو ملحلاب فيماوتمأل ىنا هاذعم ليق و كلل دجسل متاح كرصبا 1 هل لاقيف رجح ضي ال يذلا

 مم وهب

 ه صمد

 انزر ] هندل نم يل [ هلم يب ينتزر د ] هب ترِهش اما تكلاهت قئاظيلال هب رمأت امم نا نوذعي موق ىف
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 هور 2 تمص م2 ١ - 2 هيا 126 0 ر 2 - توم < 6 اع 3 0 مم

 مهاخا نودم ى / و 0 ن ٍيملظلا نم 1 57 كر دلع قرح بسم 6 [دوصدع 0 ليج

 66 1 0 0 عموم هم س و 00 مءهضمصع

 ذآ ١ نازجملا و لايكملا او 0 الو 5 ع هلا نس 6 2 0 م روقي لاق 0
 يادار 0 0 0 ها

 هموم صم هع ه هم مس << هدووم طلاس 2

 اودعت الو مهءايشأ سانلا اوس ل طسقلاب ن اريملاَو لايكملا او اوثوا ما موق د 6 طيح مو ابنأ !دع مكيلع كفاخا

 حايص و بالكلا حاب ءامسلا لها عمس ىنح ءامسلا ىلا اهعفر مث اهلفسا يف ةحانج ليئربج لعج [ اهلفاس

 لك كس نم ةبرعم ةملك يه ليق [ ليجس نم ] مهقوف نم ةراجحلا اوعبتا و مهيلع اهبل مث ةكيدإ|

 هيلع لدي و نيملاظلا ىلع لسرت اهنال هلسرا اذا ةاجسإ نم يه ليقو - نبط نم 5 ةراجح هلوق ليلدب

 1 أ دوضنم ] - نالفل لجس و لجسلا ى م هب بعيب نأ هللا بدك امم ليق و- راجح < مهيلع لس ةلوق

 نعو  باذدعلل 0 ١ ا 1 اعباتتم ضعبرتا ف ةضعب كس ليدق و  باذعلل ادعم |!دضن ءامسلا

 ليق و - ضرالا ةراجح نم تسيل اهنا اهب ملعي امس اهيلع ليق و  ةرمح و ضايبب ةملعم ثذاك نسحلا

 ىنعو - ةكم لهال ديعو هيف و [ ديعبب ] مل ااظ لك نم [ يهاسو ] ةب ىمري نم مسا دحاو لك ىلع بوكم

 آلا مهخص ملاظ نم ام كىتما يملاظ ىذعي لاقف كيئريح لاس هذا ملس و هلا زيلع هلل ىلص هلل لوعر

 خام يملاظ ى م ةبيرق يه ا ٍدمضلا لِدق و  ةعاس ىلا ةعاس نم هيلع طقسي رجح ضرعب وهو
 و

 ءامسلا ىف تذاك نا و اهنال نيعب ناكمب عيئهرامإو داري نازوجحت و  ديعب ؟ يشب ديعجب ب كموراعم عيناه 5

 مكر كي 2 ] هنم بيرق ناكمب اهناكف ي ممرملاب اقوعل ءى ١ ع ئىذب عما ين اهنم ثوه ١ىذا اهنا الإ ددبعب ناكم ىهو
0 

 همز
 مكدرا وا-نولعفت امريغب لباقت نا اهقح هللا نم ةمعخب 3 اوا - فيفطتلا نع مكينغت ةعسو ةورذب ديرب [ ريب

 25 0ص و هوه عر هما 1 هن 7 58 . 5 5 .٠

 نمف ضر ِ نيرداظ مولا كلملا معل موي نوعرف لآ نمؤم 1 هيلع !مقنإ امير مككع ةوليرت,الف ريك
 مم 6 م 2 ص 6 هب

 ثاق ناف  ودعلا ةطاحا نم هلصاو ةرمُثب طيبحلأ و ةلوق نم فلهم [طيح# م , ] انءاج نادللا ساب ن  انرصخي

 اء لمتشي نامز مويلا نال اهب مويلا فصو لب تثلق - اهب مويلا فصو ما غلبا ةطاحالاب 17 كلو

|/ 
 ى

 5 ا هميعتب طاحا اذا امك ةذم ١ ةيلع لفتشا ام ثذعنلل عمتجا كقف هبادعب طاحإ |ذاف ثداوت

 م هيلع اوناك يذلا مجبقل ن ع نع وا 1 كيف 7 رك ه«لوق ةدئاف امف ءاغيألاب رمصأ ناصقتلا ع يذلا

 يذلا ءافيالاب رمالا درو مث هل ارييغتو ىهفملا ىلع اًيعذ ميبقلاب ميرصخلا ىف نال نازيملا و لايكملا صقن

 5 طسقلاب اديقم هب ءيجو - هيلع ثععب و هيف بيغرت ةدايزل هظفلب اهرصم لوقعلا يف نسح وه

 وعلا زراج ام نال بمجاولا وه امب ارما ناصقن الو ةدايزريغ نم .ةيوسلا و لدعلا هجو ىلع ءاغيالا نكيل

 ةنأ ةذسح هما عاف غيالا ن ل ءافولاب يوذي نا هيلع قوملا نأ ىلع فيقوت هيف و هيلا بودنمر ما و لضم

 ينو * ع * ريهز لاق سخجلا سمملل لاقي و صقذلا و مضهلا سلا - دئاوذ ثان هذهف ٌلدع و م

 لعغت امك د عابي * يش لك: نم نودخأب .ءاوتنك د مهرد 5 يور و + مهرد نا ورص] عاب ام لك

 يثعلاو  كملاذ نع اوهُّحف ءاهشالا نم نورقشي ام نامثا نم نوصقني اوناك وا  سافلا نوسكمي اوناك وأ - ةرسامسلا
| 2'37/ 
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 00 نل كر ع نإ طواب اولا © ديدش ينكر ىلا 000 ةوف مكب يل نا ول لاك © كير ام معدل

 ؟ىصضصا مَا 2  ء

 ” مهباصا 7 اهبيصم هلا كتارا ا نحأ نم كني 5 هملول م 3 كرف نزع كين
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 نم ةراجح اًهيلع انرطماو واهلفاس اهيناع انلعِح اوم ناجل رالف 6 بي درب ربصلا ننيلاد ع ةصلا 7

 سمس مم

 امو انتحكاذم رت 2 فنا [ قح نم فنثب ف انس ] هءملعب نيدهشتسم [تْيل دق اوُناَف] هم

 جيل وه نايؤهدنج نكي هبلعي هؤظارتل ايد ورليجنم ىرزكذلا ناهتازلردخلا امل قبور. ييرتاشر ضرعنللا وه
 نم جراخ رما ثانالا اكن نال طق قح نم فكئاذب يف انل ام اولاق فلذلف لطابلا نم ثانالا حاكن ناو
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 وع [ [ كير ف معدل ] ون يغن ضرغلا لو ةعالخلا ةهجو ىلع هولوقي نا زوك2و - هيلع 0 يذلا انبهذم

 هرب يسوم <

 ىذعي لابجلا ه هب و ترس انارق -- هلوقك فوذعم ول باوج « ةوهشلا نم هيف مهل ام و روكذلا نايا

 9 اهب مك لبق ال هوحنو - ةقاط هب يلام و -ةوق هب يلام لاقي ثعنصو مكب تلعؤل ةرقإ معن جول ناموا

 كي شو ول يسفنب مكيلع فييورقاولا ىنعملا ول لعالم لطقاا» ىذعم يف هذال نادي هب

 كلاذل و هتعذنم و هتدش يف لبجلا نم ىكرلاب زيزعلا يوقلا يشف منم ينيمح# هب عنمتا و هيلا دنتسا

 اظول يخا هللا محر ملسو هلاو هيلع هللا يلع يبنلا لاقو  ديدشل كنك نا هيلع تدجو دقو ةكئلملا ثلا

 «عءاهلوقك اي وأ ةوذ مكب ىل نا ول ليق ةناك نإ نامضابب بمصخلاب يار ا ىورق و  ديدش نار ىلا يدأت ن اك

 لس . .٠ 0 8

 مالا ىكحام مهدارب لعجو اًؤاج نيح هباب قلغا هنا يور ر - نيكمضبب ي 0 تاويتناي ذيع رقتو ةءابع علل

 ب . 0 ءا - .

 ورعو

 للا || 3 1 ادب 0 ١ .٠ 15 .٠ اف [ كيل اولصي ن نيكي لسر

 مال | هجاع لدئربج نذانماف اولخدف بابل بلا دفن 0 مي

 رد نم جاشو ةدلعو ناحارح هلو هحانجر شف اهدف نوكل ى يذلا ةروصلا 9 ماقف ملا اف ميكبوقع 5 2

 هو دوعوم

 مهنجعا يسلم ل !اعت هللا لاك امك مهامعاف مهخيع| سمطف مههطوجو هحانعل برضف نإ كذلا قارب وهو موظنم

 هحيبللا اولي نعد ود طولا تدب يف ناك اجلا داجللا (ىولوعي مهوراوجر <" قيرطلا نوفر ياوراضف كا ل ا اس ف د طوير او نان رانا نكن ولو ةينوجرل هر نيا طل وف دول ا: انهن

 عطقلاب انين 1 عرق ب ةروض لع اوردقب ماو هدلا اولصي مل «لل| لعمر اوذاك | مهنال اهلبق يذلا ةعضوم

 و

 عرسسا نيرا لاقف مجصلا اولاق مهكاله دعوم نم مهل لاذ هذا يور و- بمصخلا و عفرلاب [ يلدا آلا ] :نصولاو
 ِ | : 5 مدا عاهد هوم ً وعر هي

 نم ةءارق ةجورام تبلق نافذ .- ندكمضب دعا ىوعرذ و - [ ابسيرقب موضلا سبيلا اولاقف ] كاذ م

 فها رساف هللا دبع ةءارق هيلع ليادلاو فكاهي رساف هلوق نم اهانثتسا تلق - بسصنلاب ٌفَئاَرَما الأرق
 اا ”١

 لدجبلاوه ود ريعغلا ناك ناك نا و ءانتتمالا لصا ى لع تْفْنْلي ا نع بصخني نا زوجت و - فئارما 1 للا م عطقب

 نا رمأو مهعم اهجرخا هنا ع ناكياور ةلها عم اهجارخا فو 1 ىننع اهلدباف عفرلابأرق نم ة ةءارق نما

 ىبر و - اهلفقف رج اهكرناف هاموق اذ كثللاقو كثتفنلا باذعلا ةده تععبس املف نه آلا دخلا مهكم كفقتلد ال

 هدام موجع < : 000 3 0 0 58 1 9 3 ل و

 اهيلاع اذلعج ] ىنيتياوراا فالئخال نيتءارقلا فالتخاو اهيرسي ملف ميلا اهاوهىاف اهموق عم اهقلخت نابرما ها
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 هءاجحو © ٌبْوصَم موي اذه لاقو اًعرَذ نا مهب يس اطول اخاسر 2 2 هيك بادع وم ام © ا 55 تالا ف تاه 2 همر مصور معمم صمم 5 وو "يبس

 ورود هرم معمصمم يي ع 0 00 2 ١ مهررروم هري س ويوم ه مام ١ ملا 0

 هللا وقتا 3 عطا ىه يتانب ءالوه موق لع تايسلا نولمعي اوناك لبق 0 2 نوعرهي ةصوق

 1 « ع س هعم 2 ه ى 6 هدءمكسص م

 ناو * تح - نماكتكب يف اذَل ام تدلع 0 0 لجر مككم سيلا - يفيض يف نوزخت ل و

 1 -_ 5 هع 5 هرسءدو مس ل م 6س عدي د

 ةمكحو باوص نع الا ردصي م! يدلا ةمكحو ةؤاضق وهو [ كير رما ءاج دق هنا ] هيف ةدئاف الف فكنديد

 قيضو طول ةءاسم تناك - كاذ ريغال و ماعد الو لادجب هل ِنرَم ال ةلاحم ال موقلاب لزان باذعلا و

 د مهكعفادم و مهفمواقم نوءوعكعيا ناو هموث ثبخ مهيلع ناذف سنا مهنا بسسح ةنال ةعرذ

 ةلزذم ىلا مهب اقلطنم مهعم ىشم املف تاداهش عبرا طول مهيلع دهشي ىغح مهوكلبت ال مهل لاق ىلاعت هللا نأ

 فكلذ لوقي المع ضرالا ىف ةيرق رشأ اهنا هللاب دهشا لاق مهرما ام و اولاق ةيرقلا هذهرما مكغلب مآ , مهل لاق

 كيطع موي لاقي - اهموق مهب تربخاف ةتأرما تجرخف دحا كاذب ملعي ملو هلزنم ةعم اولخدف تارم عبرا
 يالا ل - هم مر هر م وع هه يصوم <

 لبق َّك ول 5 ٠ نرد 0 نوعرست [ نوعرهي 1 هل اذا هبصع كلاود نم |ديدش ناك اذا بسوصع و

 « ع م6

 اهيلع ونام و اهب ار اهنورثكي و سشحاوغلا نولمعي اوناك تنقثولا كلذ كيف ماو تايسلا نول رد

 يف مهتداع طول فرع دقو هانعم ليق و - ءايح مهفكي ال نيرهاجم نوعرفي راج فكلذلف اهحابقتما مهدنع لقو
 : : 8 هوي : 20 .

 ءالؤه كراو 6 ةياغ ا «تانجب هفايضا يف نإ 0 0 0- كتلاذ لبق شحاوعلا كيَع

  2 3 0 57م ١

 ناديس مهل ناك ليق و 0 نارفاك امه و 00 لثاو - صاعلا يباو بهل كاف ند ةدنع نم هدكخبا ماسو

 هرود سمو 2

 ىبنحا لاق و هيوبيس هععمو كيضخلاب مكلر هطا َُك ا ل ور  هدتنبا امهجوزي نأ داراف ناعاطمم

 همم ة رع

 هباصخنا لآ كلذو 1 ِف عبرت دقف ريطا نه ارق نم حلا نب ور دع يبا 0ك ءو- هذعأ يف ناورم نإ
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 ماوه بسصخي وا | _[ييش ىلع اذه «اوقك لءغلا ىلعم نم ءال* 7 ين ام اهيف ىلمع دق الاح ىلع: نا ىاع

: : 1 0 : 
 نالزوج# ال اذهو لصف نق لاحلا ىن رمضملا اذه لمعيو لدب يناغبو - ءاوه اردخ ليق هذاك رمضم لعفب

 2-3 2 ا م . 5 3 . 0 5 5 ١

 دف نه نوكي ال هجو هل جرخ دف و لاحلا ىذو لاحأا نيد عقيالو ةامجأا يئزج نيب عوقولاب صتخ“ لصفلا
 نوكي ووه يد اذه تيا [دنجدملا ربك عضوم 5 ةلمح نه ينانب يسع ءال وه نود نأ كاذو الصف 3 كك : 5 تالا 2 0

 3 ه هوو يب ملء 021 عه
 دا يزخلا نم ينوح2 كد و يوني الو ا ينيزخت الو ]1 مهيلع ن 0 ه راثياب ا هللا اوقتاف 1 الح رهطأ

 هراج وا لجرلا فدضذ ئرخ |لأ هناف قود قح ين أ يفيض يف] ءايدعأإ قىداو ةيارخلا نم ينولجخلل

 يدكيي دحاو لجر ا كير لجر مكذمص سس ِدلا ] ةورملا ةلاصاو مركلا ةةارع نم كذا لجرلا يزخ دقف 7 ةدلا 12 طص ا 0 : 5 ١

 مجرما < س
 ضرع ىنوكي نا زوج# و - ءايلا حرطب نوزكت لو ع جئرئر- ءوسلا نع فقكلا و ليمجعأ ١ لعفو قعلا ليبس ى 1|

 هل اودرو هذماوي وكس اذ فك ا هيلع اوكروا امم ه«فاعتم| ةدشل اراهظاو مهل ةعضاوت ين ةغلابغ مهياع تانيلا

 مهلدب و هند ةعكاذم ١ أ مهدنعو هدذع ملعلا رارقتسا و رمألا روهظ عم ةفودض ل اوكرذيف كلاذ اوعمس اذإ



 دود ةروس

 ( *م")

 هم ه ا <60 6 6هسو تاوم تدمر سس

 موا انجي قرشبلا ةثداح و 01 م 0 بهذ يكف © ليج َلِيمَح هنأ تميدبلا لها مكيلع

 هدم < هماق دم 0 هم” مو 6 1 ئ- 0 2.

 ملا مهناو ع كيررُمأ ءاجدق هنأ 5 ع ضرعأ ميهرباي © ُبْيِنُم ةاوا ملح 2 9 6 طول

 نيمره نم دلو كلوي نا [ ٌبِيِعَع ُءيَشل اًذه نإ ] ةذس نرشعو ةئام ميهاربال و ةذس نوعست و نامث اهلو

 [هللا رشآ نم نيبجحَلا اولاقَف ] اهبجعت ةكئلملا اهيلع تركنا امنإ و هللا اهارجا يذلا ةداعلا ث يح ىم ناعبتسا وهو

 اهيهدزي الو رّقوُتَت نا اهياع ناكف تاداعلل ةقراخلا رومالا و تازجعملا طببمو تايألا ثيب ىف تناك اهنال

 فىلذ قل وعلل .راكم هدجخت و هللا مست ناو ةوبذلا تويب ريغ يف تايشاخلا ءامصذلا رئاس يهدزي ام

 امم اهلاثماو هذه نا اودارا تّيبْلا لهآ ميل 0 هللا مْحَر مهلوق يف مهيلع هللا تاولص ةكئلملا تراشا

 هّدردق [هللا ر م ]و - بمجع ناكمب تسيلف ةوبذلا ثيب لها اي هب ماعنالاب مكصختا و ةرعلا بر هب مكمركي

 بجيعتلا و كيا ليق هناك برجعتلاراكذا هب ٌلَلُع فناتسم مالك [ ْمميْلع ةككربو هللا ثمحر ]ءاوقو  هتمكحو

 يتب ذب نم طابسالا تاكرجلا و ةوبخلا 15 ١! ليقو - مكيلع هللا نم ةرئاكتم ةكربلا و ةمحرلاا هذه لاثما نا

 «نادع ص دمعلا هب بمرجوكسو اص لعاف [ ُديِمَح ] ميهاربا كلو 2 مهلك و مهم ءايبنالا نال ليئارسا

 حدم ثيبلا لها نال صاصتخالا ىلعرا  ءادنلا ىلع بصن تبيلا لهآ و - مهيلا ناسحالار يثك ميرك[ ليج /

 املا ةهنإرا] ىذعملا و ةفايضا ركن .نيح ةفيخلا نم سجوا ام عمور :نمشزلا لايلعت تهب لاقلا فاز هلا ذا مهل

 نيا: تلق 'ناف“١ د: ةلراجملل غرف مغلا "لدب ئيرشبلا ببسب ًارررع علم و فوخلا دعب هبلق نادطا

 فناتسم مالك (ًهاداجُي ]وقر اوعمْجلا و هب اوِبَهُذ املف هلوق يف فذح امك فوذح“ وه تلق - امل باوج

 انلداَجُي لاقف أدقبا مث تيك و ثيك لاقوا  انقلداجمل نطف را  اذباطخ ىلع أرتجا ةريدقتو 00 اء لاد

 عراضملا كزتراملا نا: قيقوان لالا ةراكعل اعراضم هب ءىج امنا امل تاز كو انلواَجَي ينلهق و - مري ف

 انلداجي لبقاو انلواجإ لخا هاذنعم ليقو 0 ىنعم ىلا يضاملا نا كر امك ىضاملا 7 بلا

 نوسمخ اهيف ناك ول مةيأرا لاقف ةيرقلا هذه لها اوكلهم انا اولاق مهنا م هدايا هكاداجم 0 لداجب ىنعملاو

 لاعاش زرع ةيطقتغلا غلب قتحتاب اولاق نوقلخفا لاقل لولاق وقير اف ؛لاقاا اولآق_ اهقوكلجتا -نينصمللا اوم الجر

 اهيف ندب ملعا نحن اولاق اطولاهيف نا لاق كللذ دذعف ال اولاق اهنوكابتا ملسم طار لشرف اكل ١ متيأرا

 مهلع عنز لولطَي ةسمخ اهيف ناك نإ هل اولاق سابع نبا نعو  مهانعم ىف نطو موك ّك ] ةلهاو ةيحتنا

 ميه نا ناسنا فلا فال ةديرااكن نقل اقيش مهي و ةرغع نايف نوكيألا وق اس ةذاقتا نفوق ةاذعلا

 ىلا#عجتار «كللكات [ بين ] بوذذلا نم هوأتلا ريثك [هاو 1 ةيلاماطا نترك ىلع لوجعربغ [ ملك

 هلم امم كلذ نا يبق ةمحرلاو ةفأرلا و بلقلا ةّقر ىلع ةلاد تاغصلا هذهو ىضري و بحي امي هللا

 رافغتسالا ىلع هلمحامك ةبانالا و ًةبوتلا نوثدحب مهلعل اولهمي و باذعلا مهذع ا مهيف ةلواجملا ىلع

 ةمحرلا كذاك ن ١ و ٍلادجا [ اذه ْن م ضرعأ ] 6 ةكثلملا هل كتنلاق يأ لوقلا اةدارا ىلع [ مهربي ] هيبال
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 6 ظول وق ىلا السر 3 فدتال .اولاثأ * ويم مهتم سجرأو مهركن ميلا لصت : ميديا د
“- 

 هدم يعم س 0 ه ب 2 عر 7 ماو ” 2 4 - مادو نس

 اناو دل * 0 كتنلاق © بوذقعي قحشا ارو 50 ُر 0 اهنرشجف تءعضُت مئات

 وعادل ء 14 6. 0 و - 5 < 25 هدعم

 ةنكرب و هللا تمحر للا رم نم نيبجعلا اولق جه بيجع ءيشل اذه نا - اًكْيَش 9 اًدهو زوج

 ليئثاكيم و ليثربح ليف عم ناكلمو مالسلا هيلع ليثربج ةءاج سابع باع - ةكئلملا ديرد [ انس 1 ةلهبقلا

 موق كلالهب ليق و - دلولاب را هَ[ ىبرشبلاب 1رشع دحا يدسلا ىءو  ةعست اوذاك ليقو - لوفارساو

 مالسلا ىعنمب مْلس لاق املس اوف ىيرق و - مالح مكرصا [ملس ] امالس كيلع اذملس[ ؟هلَس ] لولا رهاظلا و طول

 1 مئاوللا م اثقل نركب لنك انكع تلا ماس هيا اذلقف اذررم «رعش « دشنا و ننكر مرجك مال و ملس ليق و -
 مد اص

 ىمعسيو ةرقجلا ناو ٌلجعلا و - هُئيجيم سبل امف وأ - هيف لجع لب هب هي كلا م ثمل امف ؟ [ ماج نأ شدا امك ]

 ليقو  نودخا ىف :فضرل اب يوشم [ ذيذح | رقبلا ميهاربا لام ناكو لا ارسلا لها ةغلب عبدا الوعل

 * نيمس لعب هيلع لديو اذ اًنَرَع رطقت ىتح للا هيلع ثيقلا اذإ سرغلا ثدنح نم ةمهبو نطق دينح

 ىشعالا لاقو كركر ركخةسصو ذم ىكل و كرفتا اذا كللذك و مهمالك يف ليلق روكذم و ةركذتسا و ةركناو هركذ لاقي

 فرط يف لزني ناك لت «اعلصلا د بيلا الا ثداوأ| نم * تركن يذلا جاكلاماو ينّيرمْلا د «ر 00

 آلا و ةونما مهماعط مهترطي نم نص اذا هنا مهتداع تناك ليف و  اهوركم هب اوديري نا فاخف ضرالا نم

 5 ل : : هك ا تا :
 بيدعتل وا هدلع هالا ةركنا رمال مهلوزن نوكي نا 0 هنال مهركن و ةكئام مهناب سحا هنارهاظلا و - ةوناخ

 مرد س 2 ) صه هرع ت © 2<

 اولا | ميف فرعي ملو مهفرع نمل اذه لاقي امنا و طول موق ىلا انلسرا انا فحت ال مهاوق ىلا ئرت الا هموق

 اوملعوا هللا فيرعنب ةوفرع وأ ةهجو ين ريغتلا ا فروخ أرثا| | أر مهنا كي اولاق امثا و رمضاف نس

 رئسلا ءارو ةمئاق كنناك لبق [ ةمئاق ةثارصاو ] باذعب 1 نولزفي ال اوذاك مهنلا فوغلا بجوم 3كم مذاب مهملع نا

 ك4 ب اخو دي 5 مه عوملم ه
 و مد اذ هتارصا و هللا كلبع فقنوصم ىف يف و - مهمدخت مهبسأور 1 اع ةمئاق تناك لدق و - مهرواحت عمست

 .باذعلا مهلظا دقومهتافغاراكنا فحعذ اهكعض ناكوا .ثثابخلا لها كالبب وا ةفيخلا لاوزب ارووس [تييضف 1

 ىتويضف باذع موقلا ءالؤهب لرذي هذا ملعا يناف كيلا ىيخا با اظول مُمضا ميهاربال لوقت تناك ليق و

 تَميَشَف ىبارعالا دايز نب كمحم 0 - ثكمفاعت تروم ليقو - تسمهوت ام ىلع ر مالا ىتا امل |ورس
 . و عامهووه

 ليقو  ةدغب نم 3 ىل نجوم وا نولوم برقع قحسا| ءارو نم و ليق هناك ءادخبلاب عفر 5-2 1 اعلا جاع

 بوعي يرق و - ةدلو دلو ناك و ءارولا نم معن لاقف فنبا اذهأ هل ليق هنا يبعشلا ىع و - داولا دلو ءارولا

 ءةريشع نيكلصم اوسيا « ع ةلوق ةقيرط ىلع ورقم فتلة نمو قحسا اهل اذبهو و ليق هناك بصنلاب

 3-3 : 7-25 00 4 6 مما 5 4 >» 8
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 ةعقوا !ذا ةبارا نم [ نسير ] ةيضام لاح ةياكح [ اَنَعاَبإ دجعي ] ةيلع نك' ام ىلع انقفاوتو انني د ىن

 0 9200 1 ١
 ناذسالا ىلع ةبيراذ ناك اذا لجرلا بارا نموا - ندقيلاب ةذينامطلا ءاقثناو سفنلا يشع ةبيرلا ىن

 © سدو © 007704 10 8 م 34 ٠

 هباطخ نال ةنيب ىلع هنا نيقي ىلع ناك و كشلا فرح [ ىبر نم ةنيب ىلع تنك نأ ] ليق - يزاجملا

 تيصعو مكقعبات نأ انرظنا ةقيقعلا ىلع ىبن ينا و يدر نم ةنيب لع ينا تي لاق هذاكف نيدحاجلل

 نورسخت ي دعي ا يستر يع ]دئنيح ىذا [ يندر امق] هللا باذع نم يذعفمل ن : ةرمهاوا ف
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 تسدقت املف اهل ةفص تناك ُثترَخأت ول اهنال ةمدقتم اهنم ًالاح ٌةَيأب تل  مكأ قلعتي امبف تلق ناف
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 فرصتي يا اهيفر ادي هنالرايدلا دالبلا ىمسُتو مكدلب ىف [ مُكراَذ يف ] شيعلاب اوعتمتسا [ اَوُعّدَمَت ]«مكيلع عقي مث
 ليقو - دلجاا برع نم نوديري رادلا برع |نرص زج ةكم يلاوح نيذلا برعلا لرقت و مهدالبلر كب رايد لاقي

 -ِ . ها
 عسذاف ه4 بودكم ردغ 1 0 ] تثنبسلا موي اوكله و ءاعيرالا موي اهورقع ليق 0 ايندلا راد ف

 فبفدجحب فرالا فى « :اندهش موي و* هلوق نم دوهشم مود فالوقك هب لوعفملا رجم هئارجا و فرعلا

 بوذكملا نا ىلع بذكر يغدعو وا  بذكي مل و قدص دقف هب يفو اذاف كب يفت دعولل ليق هناك زاجملا ىلعوا

 فاضم هنال ميملا حوتفم كيرف[ ذئموُي يزخ نمو ] قدصلا ىنعمب ةقردصماكو لوقعملاو نولجملاكر دصم

 لع تاق فطع مالع تلق ناف « بريشملا تبتاع نيح ىلع * ع» ةلرقك نكمتم ريغ وه و نإ ىلا

 يزخ ىنم ةيجنتلا تناك و ىلمظُيلَع باذع نم م مهنيجن و لاق امك ذئموي يزخ نم مهانيجنوةريدقت الادب

 - ةماقثنا و هللا بسضغب ةكاله ناك 0 « ىزخ نم مظعا يزخ الو مزجيضف و هقئاهمو هذ نم يا نئسوي

 اههالك َنوُمَتلو -نومث نا آلا عيرقو -ةرخآلا باذعب ظيلغلا باذعلار سف امك ةمايقلا موي نئمْويب ديوي نا زوجي ر

 ىنعمب كينانلا و فيرعتلا هعنم و - ردكالا بالا را ىعلا ىلا باهذلل ىرصلاف هعانتماو فرصلاب
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 ادعي 91 * هير اورفك اداع نا آلا ٌةميقلا مود ةدعل اهدا هذه يف اوبن و © دين رابج لكم 2
 هري مموم سو

 ماهل رهرإ ردع ىلا نميز وكلام ! اودع موقي لاَ 1 دوم ىو © نوه موك 8 : لا ل م اط كك 0 اع
 520 سمع هر 53 2+ هرد< همر مودو رعورو م5 6م - مو هر سموم

 انيف تمئنك دق 5 اولاق ه بيم كرد ف ل جلا ع 0 ةررغغتساف اهين 'مقلمتمإو ضرألا ( نم

 2 2 مدمس جعرطو <

 موق د لاق © بيرم هيلا انوعدت امم كلش يي ينل انذاو ان را يعي م 0 5 205 اذه لبق اوجرم

 ةراشا [ داع كلو و ]+ هل قينونلاب مهيلعاذمعتا يذلا ناميالا بسجسب ديري م « ةمحرب ءاوقو - نقلا و نم ظلغا

 لاقف معا فصو فنأتسا مث - اررجتعا و اهيلا اورظناف ضرالا ىف اوحمس لاق هناك مهراثا و مهروبق ىلا
 مها - هم ص < هاربم

 نم دحأ ن دب 2 قر هللا لسر عيمج اوصع دقف مهلوسر اوصع اذا منال [ 57 اوصعو مهر ثياب اردحج ]

 بيذكت ىلا مهتاعدو مهءارجكو مهءاسور ديرب [ ديذع رابج لك ] ةدحو دوه الإ مهيلإ لسري ما نا لس

 نيرادلا ىف مهل ٌةعبات ةنعللإ تلعج: لهرلا نود مهل نيعبات اوناك اما و - ماعف مهرما عاجتا ىذعم و  لسزلا

 مهرمال كي مهيلع ءاعدلا و مهرفك نبع ءادنلا عم اهراركت و [ آلآ ]و هللا باذع يف مههوجر ىلع مهبكت

 ىنعم امف كلليلاب اعد [ دعب ] تاقىاف - مهلاح لثم نم رذعلا و مهب رادقعالا ىلع ثمعبو هل ٌعيظفت و

 ه رعش « هلوق ىلا ئرت الا هل ىياهاتسم اوناك مهنا ىلع ةلادلا هانعم ا مهكاله دعب مهيلع هب ءاعدلا

 يف ةدئافلا ام تلق نان  داَعل نايب فطع [ دوه وع «اردعب دق هللا و ىلب و ٠ ادبا اردعبت ! ينوخا

 ًارما مهيف للعجت و امسو ةوعدلا) ةذهب اومسوي نا هيف ةدئاغلا تلد  هنودب لصاح ”ليبلا ون نابلا اذه

 مهيف ةصقلا و دوه موق ىه يتلا ةميدقلا ىلوألا ناداع اداع نالو -هوجولا نم هجوب هين ةهبش ) اًفَقحم

 اهنم مهئراشنا و ريغ اهيف مكر معتسي ماو وهالا اهنم مكيشني مل [ ضرألا ىم مكاشنا وه ] - مرا ئرخالا و

 - ةوركم و حاد و بدن و بجاو ىلا ةعوذتم ةرامعلا و ةرامعلاب مكرمآ و[ مكرمعتسا و ] بارقلا نم مدا قلخ

 نم مهيف ناك ام عم لاوطلا رامعالا اورمع و راجشالا سرغ و راهنالا رفح نم اورثكا دق ٌسراف كولم .ناكو

 شاعف يدالب اورمع مهنا هيلا ىحواف 55 بروس نع 5 مهنامز ءايبنا نم يجن لأسن اياعرلا فسع
 5 4 .: 0 : . 5 . 5 .٠

 نلمح ام لاقف هل ليقف هرمارخا ِف صرألا ءايحا يف دخا هنا 0 نب ةدراعم ىنعو - يدابع اهيف

 هر مءدهو <ةه
 0 4 ل 1 2 8 1

 ردعلا لم مكرمعتسا ليقو «راذا ضرالا ىف هل نوكت الو# «بءاضنتسي ال ىتغب ىنتغلا سيل دلءرعش»* لثاقلا لوثالا هيلع

 هد

 رمعا ىفعم ينرمعتسا نوكي نا امهدحا  ناهجو ةيفو ل قرمتلا نم لك دد و ءاقبلا نم مكاقيتسا ودل

 يناثلا و - مكرامعا ءاضقنا دنع مكنم اهثراو وه مث مكرايد اهيف مكرمعا هانعمو هكلها ىذعم يف هكاهتسا كلاوقك

 اهنكسي هذال اهايا ةرمعإ امناكف هدعب 0 هراد ثرو اذا لجرلا نال اهيف مكرادد قايرمتم ملعج ىنعمب نوكي نا

 | ًافيف ] « هلأسو هاعد نمل [ بيج ] بلطملا لبس ةمحرلا ئناد [ بيرق ] هريغل اهكرقي مث ةرمع

 كب عفقخذل كرجرن انُكف :دشرلا تارا و ريخلا لئاخم كيف حولت تناك [ اًوجرم ] اننيب اميف

 انملع و فذع انؤاجر عطقنا لوقلا اذهب تقطن اًملف ريبادتلا ىف اًدشرتسم ورومالا ىف ارواشم نوكتو

 دوه ةروع

 الا ءرعلا
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 3 مرمي ماةهسص هرع س تع مو ه٠ه هرعو ه2 وهرب هرب

 ةباد 0 كرد يب ١ نوتيلا نزع قلقا ةلخع ب ينو دهكافلا هنود نسح
 - ند

 ت هطووسمم هدم 0 تام نيك
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 10 ده 2< ست ده « 6 م رعرص اه هدد رو كلا هديم ء

 !دوه اذيجل 07 اح اج امو طيف دي 00 528 يبد نا 00 000 لتس و

 لعبا اوصع و مهبر تباب 0 57 6 اظيلغ ِباَذَع 2 07 ادم ةمحرب عم ارسم :ةيدلااو

 نلل تلق  مكدهشما و هللا دهشأ ينا ليق اله تلق ىاف  هلعفا ل ينا ىلع ادهش اونرك ةموقل لوقيو اذك

 ام و هدئاعم دش و ديحونلا تيبثت ىذعم ىف تبان مدحم داهشا كرشلا نم ةءارجلا ىلع هللا داهشا

 فالتخال لوالا ظفل ىبع هب لدعف بسحف مهب ةالبملا ةلق ىلع ٌةلادو مهنيدب نواهت آلا وه امن ,هداهشا

 نبع ديشا هنهب و هنيب ىرثلا سجي ىمل لجرلا لوقي امك ةداهشلاب رمالا ظفل ىلع هب ؛يج و امهنيب ام

 ايار 1 فرعي نمرتملا ل مكارشا هرم[ هنود نم نوكرشت امم ] هلاحب ةناهتسا و هب اًمكهت فيحا ال ف

 قر كيك ] اهلي ىلذب قي مو ءاكر شوه اهلعنجت ملو هل دار نول قنا نإ فخ, صو نم ةنزكرشن
 ناو مكترعم فاخا الو مكديكد و مكب يلابا ل ينان راظنا ريغ نم ىولعفت ام لجع) مكتهلاو مقنا [ اعيمج

 ىّنم مقتذت فيكو عفنتال و رضتال نامجالا يهامو ممقيلا ينرضت فيكف نأدشلا ءايوقالا متنا و يلع مقنواعت

 هنقث و هللا ىلع هلكرت ركذ املو - يلقعب بسهدت و ينلبخت ناب اهتدابع نع ثددص و اهنم كلذ اذا

 لك نوك نمو مهيلع ر هيلع هقيبوبر لامتشا نم هيلع لكرتلا بجوي امب هفصو مهديك نم هتءالكو هظفح#

 [ميقتَسُم طارص ىلع ين نإ ] ىلذل ليثمت اهيماونب ُدخالاو هناطلسو هرهف تمحتر هتكلم و هنضبق يف ةباد
 - اولوتت ناف [ اًوُلوَت ناف ] * هب مصتعم هدنع عيضي )و ملاظ هتوفي ال هكلُم يف لدعلا رقعلا قيرط ىلع هذا ديري

 طبرفت ىلع بتاعا مل اوُلوتت ناف ةاذعم .تلق - طرشال ةازج عقر فيكف يلوتلا لبق ناك غالبا تلق ىناق

 لومرلا ةرادعو ةلاسرلا بيذكت الا مقيباف مكغلب دق مكيلا هب تلس را ام ناب نيجوجت<“ منثكو غالبالا ىف
 ١ 4 5 ىلإ ه7 هم <

 مكلاوصا و مكر ايد يف مكنوفلخ# نيرخا موقب يجر هللا مككلهي و ديري ىناكسم مالك [ فلخسي د]

َ”- 00 

 ةعارق وف و -مكسفنا نوزتمت امنا و عفاقملا و راضملا هيلع زوج ا هنوف الو 1

 ينردعي اولوقت نا 1 و مكدغلبأ 3 لكم ولع افطغأ ل دو ةكلذكا) مزجلاب فلكم و هللا اهنع

 ىفخت امف ميم هدلع دقز يا أ ظيفح ين لكل ع] مكسفنا الإ اورضت الو مكدعب موك فروتسي و

 ىلا ةرقتفم تناكو اهل اظفاح اهلك ءايشالا ىلع ابيقر ناك نم وا - مكتذخاوم نع لفغي الو مكلامعا هيلع
 مك ٍّ صاايعلا ا 3 ١

 ننعم ام تلق نات - فألإ ةعبرا اونك ليق [ ُهَعَم اونمأ يذل او ] - مكلثم هّلثم رضي مل راضملا نم هظفح

 ىلع [ظيلَغ ٍباَذُع نم مهنيجُن و ] لاق مث مهاجن مهردع كاها نيح هنا ًاوَأ ركذ تلق  ةيجننلا ريركت

 لخدت كناكف مومسلا مهيلع ترعب لج وزع هللا نا كلذو  ظيلغ باذع ى ,رم ةيجنكل | كات تناك و ىنعم

 هوو

 باذعالو ةرخآلا باذع نم ٌةيِجفنلا ةيناثلاب دارا ليت و وضع اوضع مهعطقتف م هرابدأ نم جرختو مهفونا 2
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 م بوبا هرم هد هدمدم م ممر 021
 نت امو كللوق مانيلا يراني تاق ايظا دومي اولاق © ى ندمرجم اولوكت الو مكتوف ىلا

 اننا ينأ ادهش هللا نه ْض لد ٍِ ودل اننيلا اقع ' كيت آل | لوقت 0 © نينمؤومب كى

 2 22-1---21:0:2990000909999090::200 كت ل

 اوناك موقلا نال ةوقلا ةدابز و رطملا ةرثكب هيف مهيدغرت و ناميالا ىلا مهتلامتسا دصق امنأ و رازغملاك روردلا

 امب نيس اوناك و ءاملا ىلا يش جوحا اوناكف صرعلا شا اهيلع اصارح تارامعو نهتاسب و عورز باحصا

 ليق و -ةيحان لك يف نيبيهم ودعلا نم اهب نيزرحتسم ةدجفلا و سأبلا و شطبلا و ةوقلا ةدش نم اوتوأ
 رهئاسن ماحزا تمقعو نيس ثلث رطقلا مهنع سبح ليقو  حاكذلا ىلع ةرقلا ليقو - لاملا ىف ةرقلا دارا
 لجر ينا لاقف هباجُح صعب هعبت جرخ املف ةيراعم ى اء دفر هنا امهنع هللا يضر يلع نب نسعلا نعو
 نئدح رافغتسالا رثكي ناكف رافغتسالاب كليلع لاقف ادلو ينقزري هللا لعل اًئيش ينملعف ىل دلوي الو لام وذ

 7 م هتلأس اله لاقف ةيراعم فكاذ غلبن نينب ةرشع عل كلوف ةرم ةئامعبس دحاو موي يف رفغتسا امير

 مكدكميو ون لوقو مكتوق ولا وك مك .ةدزي و دوه لوق عمست ملا لاقف لجرلا هلأسف رخل ةدفو دفوف كلذ

 ىلع نيرصم [ نيم ] هيف مكبغرا و هيلا مكوعدا امعو ينع اوضرعت 9 و .[اولونت 3 و ] نيب و لاومأب
 هلا ةيلع هللا ' لص هللا لؤسرلا يرق :كسلاقاامك ةرجشناو هلل بيز ناي انتج ام ] * معاثاو مكمارجأ

 هام

 اًنتهلا يكرات يفر يمضلا ن م لاح [ كللوق 2 ع | رصحلا . 4 :ايأ تاوف عم هير نم هي هيلع لا 3 وَ مله و

 قولا فمان عسا [ َنيِنِمْوَمِب تيوس هوراوا نيرداص اذهل كرتن امو ليق هناك
 ام ىزعملا و- وغلألا و لوقت لوعفم [ كلئرتعا ]* ةباجالا نم هل اًطانقا هيلا مهوعدي اميف كاثم ارقدصي

 ايذع كلّدم و اهآيا كبسل نونجب كَمَمو كللبخ يا سب اذنه ضعي ٌكلئرّتعا انلوق الا لوقن

 نايذهي يذهت و نيناجملا مالكب. ملكتت همث نمف ءازجلا وسب فكلعف دوس ىلع اهنم كلل ٌةافاكم اهل ككتراذع و

 داترار رفكلا مالعأ داع مهو انونج والبحر افغتسالا و ةبونلا اومسي نا فكئلوا نم بيجعب سول ر نيمسربملا

 ًانونج“ هيونذ نم بئاتلا نومسي مهاذعمس مالسالاب نوط نم موق نم بمجحلا امنا رو فرقنا

 اهو ةداو ملا نم ةديلهاج مايا ي و هيلع اوناك امهر ع + ىلع ةعرص مهدجن ملو البهم هير ىلا يينتلا و

 مهقبوجا تلد دقو مسأر علظُي نا دارا ةقدنزلا نم بسضو ضيني نا الا ىبا ناعلالا نم قرعل الا كاذ

 مهلميكش ىيلت الو ريصنلا ىلا نونغتلي الو كثهجلاب نولاجي ال كابكالا ظالغ ةاغح اوناك موقلا نا ىلع ةمدقتملا

 ممآعل و مقتنت و رصننت اهنا ةراجح ين اودقتعا ثيح هاذتم هلبو طرغم لهج ىلع لادريخالا اذه و دشرلل

 اشاطع ٌةَما دحاو لجر مالكلا اذهب جاوي نا تايالا مظءا نم - بارثلا نوزيجتي اوناك باقعلا اوزاجا ىيح

 رعأو مهباخ“ هيف بشذت الف مهنم همصعي ةذاو هيرب هتقثل كلذ و ةدحاو سوق نع هذومري همد ةقارا ىلا
 ١ ٠ 2ص هر وو ماس تم هو ممامدع

 غب ترجامب اهقثور مهكرش و مهقهلا نم ةتءارب دكا - نورظذت ال و يلا اوضقا مث موقل مالسلا هيلع حون لاق كاز

 لعفإ ال يتا ىلع ديهش هللا لجرلا لوقيت .دابعلا ةداهش وا هللا: ةداهشب رومالا مهقيثرت نم سانلا ةداع
| 



 ا| كوه ةروس

 دعا
 لاو

 (وا|9)

 ترو ل 2 200 ا اد 5 هب تيد مر قدم جرو هروسءرعم و هدو ”© هت

 هلم طوقا دل نم فان و ميلا ْباَّذَع اذم مهسمي مث مهعتمتس مما و ” ىعم نمم

 0 «ت ت س6 5 - 2 2 تك 02000

 ف دوه هاا داع ىلإ 5 نقلل ةبقاعلا نإ يث ريصاف ماده نيك لم قموت بو ثنا ًاهماعت

 -_ - همعمصوع جب 6. ه سه ةرءدم هذ وعم 5

 7 1 يِرِجَأ ا ارجأ 39 10 ب هل لا مثثأ نإ رع ملا 0 م ملام هللا ارديعا موق
 مورورو س تيم سوس مدي هد هروم هر ه2 ه هما < 6س رص سيص ىو

 ةوق مكدزي رار اردم مست لري هيل ار مكبر اورفغتسا رموقيذ © نولقعت 2-52 ينرطف يذلا

 [ ام ملسي ] ءابلا م خب ظبها 3 ىءرق و - الامعا [ نيرسشلا نم نكأ] يلع ةيوحلاب [ ينمحرت و ]

 تاريخلا تاكربلا و يلع اكرابم و [ ٌفيّلَع تكرب ] اصركم كيلع امأسم وا اذتهج نم اظوفحم امهم

 نيذلا ملا داريف نايبلل نم نوكي 6 لمتحي [كَعَم نم مآ ىلع و ]ديحوتلا ىلع ةكربو و عرق و  ةيمانلا

 ةياغلا ءادتبال نوكت ناو - مهنم بمعشنت ممالا نأل مما مهل ليق وا تاعامج اوناك مهنال ةنيفسلا ىف ةعم اوناك
 [مهعتمتس] ومادتإبلاب .عفرأ ضأن لو د - ةجولاوه ورهدلار خآ ىلا ممالا يهو ىعم سم ةيشان مما ىلع يل

 - هيلع 0 نوم هلوق نال فذح امناو مهعدمكس مما فعم ن مم و ةريدقت تو ردخلا و هتفص

 نوحتمم مم كعم نمو اكعمم ن نمم نراشني نيفموم مما ىلعو كيلعتاكرجلاو اّنم مالسلا نا ىذعملا و

 ةعم ناك نمص و ةذم نافوطلا دعب قفا و ءايبنالا ابا مالسلا هيلع حون ناك و رانلا ىلا نوبلقنم ايذدلاب

 ةمايقلا موي ىلا ةنموم و نمؤم نك مالسلا كلذ يف لخد يظرقلا بسك نب دمحم نع و  ةذيفسلا ىف

 مهنم السن مهنم جرخا مث ضار مهنع هللا و اوطبه ديز نبا نع و رفاك لك باذعلاو عاقملا نم هدعب اميف و
 ةصق ىلا ةراشا [ كلت ]+بييعشو طول و ملاصو دوه موق ةعّتمملا ممال ابدارملا ليق و بدع نم مهذص و محر نم
 بيغلا ءابنا ضعب ةصقلا كاذ يا رابُخَأ اهدعب لّمجأا و ءادتبالا ىلع عفرلا اهلحم و مالسلا هيلع حون

 نم وا- اهب ترابخاو كيلا يئاحنا لبق نم [ اذه لبق نم ] كموق دنع و كدنع ةلوهج“ كيلر ةاطوم

 كلموق ئذا و ةلاسرلا غيلجت ىلع[ ربصأف ] ثقولا !ذه لبق ىم وا - ىحولاب هنبسك يذلا م

 زوفلا ىف [ةَبقاَعْلا نإ ] هموقلو حونل َضِيُمام وعن فبَذَك نما و كل ةبقاعلا ىف مّثوتو حون ردم امك

 لعلا اذه لبق

 3 9 0 9 ٠ 3 .٠ 2622 م . 23006 . 0 . .٠

 روفو 0 مهترذك ىلع مهل كننا ىنيدلا كموف نأ ةانعم فكموق الو هلوقو د[ نوقنمللا ] ةبلعلا و ةرصخلا و

 دبع اذه فرعي مل لوقت امك مهذم لجرب فيكف هوفرع الو هوعمم. ال و مهناش كلذ نكي مل اذا مهددع

 عفرلاب [ةرِهَعاو نايب فطع [!دوه]و اهون انلسر ىلع فطعلا ةباصتناو مهذم |دحاو ا مهاذا] «ههلب , لها الو هللا
 « ورم

 ىلع نورذغت 2216 ا مثلا نإ ] ظفللا ىلع ةغص رجلاب ريغ رق وب رووجملا و راشلا,لعم ولف افلم

 اهصحمي ل ةويصنلا و ةييصنلا ,يناش نال لوقلا !ذهب هموق ةجاوالا لومر نمام- ءاكرش هل ناثوالا مكذاختاب بذكلا هللا

 ةييصن نوورت نا [ نولقعت آد ] عفني مل و عجذي مل اهنم ءيش مهوقي ماد ام و عماطملا مسح آلا اهضحمي الو

 اررفغَتسا ] ليق - كلذ نم ةمهتلل غنا ءيش الو ةرخالا باوثوه و هللا نم آلا ارجا «اباجاليم نم

 ةريثكلا رارذملا و- ناميالا لعب الإ جصن ١١ ةيوثلا نال ةر هردغ ةداجع نم | هيل 88 7 ]هب اون[ دكر



 (؟85١)

 2 ا 1 ص ص عت 5 م تاو م م2

 هب كل سيل ام ن راكست د 3 يد ا كلها م سن هنا جوني لاَ © ن 00-0

 8 لع هب قيل رول اع كلتا ٌقبذوعأ ي يا بر لأ و نيله نم 1 تلّظعأ ا مل
27 2- 

 0000 يه | «اه هرم © ةهدوع 26 هم

 مآ ى امو كيَلَع تقرب و ذم ماسب طبها حوني ليت © نيزسخلا نم نأ يِنَمَحْرَت و يِلرْعَت ا و
2 

 [ نيمكحلأ مكحا ثنذاو ] يدلو لاب امف ىلها يجنت نا ينتدعو دقو هب ءافولا و هزاجنا ىف كش ال

 نم روجلا و لبجلا ىف قيرع برو  لدغلا و ملعلاب لا ةريغ ىلع مكاححأ لضفال هنال مهادعا و ماكلا ملعا يا

 نا زوجي ربعتسا و ريتعاف نيمكاحلا مكحا هافعمو ةاضقلا ىضقا َبْمَقل دق كنامز يف ةموكحلا ىدلقتم

 قلاطو ضئاح و عردلا نم عراد لبق امك ةبسذلا ىنعمب مكاح ةمكعلا نم ىفبجي نا ىلع ةمكحأ| ىم نوكي

 نيدلا ةبارق ناد ناذيا هيف و هلها نم ةنوك ءافتنال ليلعت [ مياَم ريع لمع هنأ ]  ليلخلا بهذم ىئلع

 تبنكاو“ ايشيحل ناك ناو بيصنملا ىف دعابألا ى نم فىوقتعم و كنيد ين كلبديسن نا و بسنلا ةبارقل ةرماغ

  فنم ديعب دعبا وهن ًامحر :كلبراقا سما ناك ناو كلنيد ىلع نكي ما لقانا! كضيصفلو كّقِيِصَن ير

 يا حون ءادنل ريمضلا ليقر هرابداو لابتا يهامناف عه اهلوقك همذ يف ةغاابم حااصر يغ المع هاذ تلعجو

 ةنع ىغنهلها نع هافن امل تلق. دساف لمع هنا ليق الهف تلق ناف- كاذب سيلو ملام ريغ لمع اذه كلءادن نإ

 يسووملوب ىجنا م ىجنا امل هنا كاذب نذأو يفنملا اظل يق ققبتسي ىتلا يفنلا ةملكب مهتم
- 

 انداجع ن نيدبع عا هلوقك كتوبا هعفخت م ! حالصلا هذع ىفتنا امل |!ذهىاو كليزاقاو تها مهنال ال

 سا عموص 7 هرب مرض ضسرتا سل ب

 5 3 جامزيغل عا رجااصر ردغ لمع ىورقو -اقيشدللا نم امهذع ايذغي ملف امهتناخ# دحلاص

 ٌباوصا ملعت ال امامذلا وا اممتلَم خونم 0 الف ينعي ءايردغب و ءايب ةليقتلا نونلابو ةفاضالا ءاد ريغب نوئلارسعب

 هيلع فاخ نيح قرغي نإ لبق ناك ءادذلا نا ىلع ليلد ةلثسملار كذ و ههنك ىلع فقت ىتح باوصريغ ماوه

 هنالهب حرصي مل ناو لاوسلا ىنعم هاعد نمضت دق تلق - هيف لاوس الو الاوس هوادن يمس مل تلق ناف

 الهج ههنك فرعي الام لاوس لعج ور جذتسإ دقو ٌقرغلا هدلو ةفراشم تقو ىف هلها ةاجنب دعوملا ركذ اذا

 امو هلها ىجذي نا ةدعو دق ثلف ناف - نيلهاجلا لاعفا نم هلاثما ىلا و هيل نوعي ال نإ هظءوو ةواجغو

 دقو هل تقبس دق ةدعلا نال ر مالا ةيلع ةباشت قرغلا ىلع ىقشا الذ انيد مهلص سجل هبا 5 ةدذع ناك

 ةهزشلا !ةطاس) « تناطاو ةييعلا اةطاضإر كلظنا فاعيملا تلك ميبقلا لعف هيلع زوج ال اميكح هللا فرع

 هيلع قبس نم ءانثتسا عم هلها ءاجناب دعولا هل مدق العرزع هللا نا تلق - ًالهج هلاوس يمسر رج ماف بمجاو

 مهلك ناو ملام ريغ هذركا باذعلل بيجوتسم وه نم هلها ةلدج يف نا دقتعي نإ هيلع ناكف مهنم لوقلا

 ىنثتسملا نم ال 0 رم هنا يف قرغلا ةدلو فراش نيح ةهبش ةجلاخت ال نا و نيجانب اونسيل

 ىف كننم بنلطا نأ نم [ كللكسا نا ] « هبتشي ال نا بمجب ام هيلع هبتشا نا ىلع بتوعف مهنم

 كلذ نم ينم طرف ام [ يلرغت لاَ و ] كنظعومب اظاعّتا و كبداب اًبرات هتحصب يبل مع الام لبقتشملا

 1 دري زرع

 أل ءزجلا



 ]| دوه ةروس

 ام ءزجلا

 جورلا

 ( برع )

0-1 
 ص 5 هم 6٠و مود رو ا مم رع -

 ليو يبدوا ى اع 0 يضق و ءاملا ضيف و يعلذا 1 يعلبأ أ ليف

 سادمم تلا ؟هو

 تئناو ّقَحأ تدعوا كا و يت نم ينبأ نإ بر لاقف هبر حون ان و 6 نيم موق د

 هم 5 0 5 ُْ 3 : : 00 ١

 نمالا ليقر ”ةيضار ٌةشيع و قفادءام فكاوقك هللا ةمحر نم الا ةمصع اذإل ىنعمب مصاعال ليق و  ةنيفسلا

 نّظلا عابتا ا ملع نم ء 0 2 هلو 2ك موصعملا وهف هللا همهحر نم 0 و ليق هناك عطقنم ءانديسا مح

 # 6م

 محر نم الا ىرقر 1
 6 مم ءا 4 0 97 3 د 8

 لها هبرمؤي امب امهرسا مث ءامسيو ضرأي هلوق وهو تاتولخملا رئاس نيب نم باطخأب امهيلع لابقالا ر

 صيصخخلا ظفا ىلعزيمملا ناوجحلا هب ىداني امب ءامسلا و ضرالا ءادن ه لوعفملل ءانجلا ىلع م
 ك

 ضرالا و تاومسلا نا و ميظعلا رادتقلا ىلع ةلالدلا نم يعلثأو كام ىعلبا هلوق نم لقعلا و زبيمغلا

 هتلالجر هتمظع اوذرع دق نرزهمم ءالقع اهناك هيلع ةعنتممريغ ءاشي ام اهيف هذيوكتل ٌةداقنم ماظعلا مارجالا هذهر

 نوعرغير هنوباهي مهوب هل مهدايقنا و ْمهيلع هقعاط ملح اونيبت ررردقم لك ىلع هتردق و هباقعو هباوث و

 ناك ةرما مهجاع نري امكف ثمر ريغ نم روفلا ىلع هتيشم ىلع لرزنلاو هل لاثتمالا نود فنونلا ن

 تعلتا و ٌرطملا علقا لاقي كلاسمالا عققالاو -فدذلا نع ةراجع علبلاو - ًداطبا الو سبح ال الوعفم هب روماملا

 هموق كال» ى ملل هللا دعو 2068 ل ا يضفو ] هصقن |!ذإ هضاغ نم [ املا ضيف و ] ىمعلا

 ان دعب لاقي [ ادعب َلِئقو ] لصوملاب لبج وهو [ يدوجلا ىلع ] ةنيغسلا ترقنساو [ تونس ]

 ءىجمو دوصلا ءاعدب صتخا ىلذلو كاذ وعن و توملا و كللبلا تسيح. نم ديعبلا دعبلا اودارا !ذإ دعب

 لعفب لا نوكت ال ماظعلا رومالا كلت ىا و ءايربكلا و لالجلا ىلع ةلالدلل لوعفملل ّمب يذبملا لعفلا ىلع هرابخا

 لوقي نا ىلا مهولا بمهذي الف هلاعنا يف كاشي ل دحاو لعاف اهلعاف ناو رهات ٍنوكم نيوكت و رداق لعاف

 ةنيفسلا يرّثست نآالو ةريغ لئاهلا رملا كللذ يضقي نا الو يعاقا امس ايو كلءام يعلبا ضرا اي ةريغ

 ءاملع طفت ككنلاو يذاعملا ن م انركذ 35 ةرارثا و ةكيوصتب الإ يقسو اراب دم ىلع

 ىلخت ال ناك ناو كللذو يعافأو ىعلبا هلوق امهر نيتملكلا سناجلال مهمكر اهل اوصقرو ًقيألا هذه نايبلا

 ةداتق نعو دروس اًهادع امو تيللا يه ى لا ىساعملا كلت ءازاب هيلا ثفنلملا ريغك وبف سمح نم مالكلا

 ىلع مهب ترقتسا و موي ةئام و نيسمخ ءاملا ىف تناكو بجر ىم نواخ رشعل ةنيفسلا مهب تلفتسا

 قرغلا نم هللا هققعا دقو اًعبس هب تفاطف ثيبلاب ترم اهنا يور و  ءاروشاع موي مهب طبح.و ارهش ئدوجلا

 وهو هل هزاعد هير ةّرادن - ىلاعت هلل اركش اوماصف ةعم نم رمإ و ظوببلا موي ماض اهون نإ 57

 فيكف بر هلوقوه ءادنلا ناك اذاف تلق ناف - هلها ةيجنت يف ةدعر ءاضتقا نم هدعب اس عم بر هلوق

 هلوق اج امك ٌءاجل ةسفن ءادخلا ديراول و ءادنلا ةدارا ءادنلاب ديرآ تلف - دافلاب ىبداَن ىلع بر َلاَق فطع

 نم هنبا ناك هنل يلها ضعب يا [ يشأ نم بانا ] هاف ريغب بر لاق ايفخ ءادن هيَر ىدانذا

 يذلا تباثلا قعاا وهف ةدعثدعو لك ناو 0 كوع 3 1 ةاهإ ضعب وهف هل ابيبر ناك وا ةباص
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 نيتفص لحدلا يروج“ لعافلا مما ظغلب اهيسرم و اهيرج“ دهاجم أرق و - نيناكم وا نيتقو وا نيردصم

 مث بوكرلاب مهرما مالسلا هيلع اهون نا ةانعم تلق - ةبضتقم ةلمج كلوق ىنعم ام تلق ناف - هلل

 يف نوكت ناب ةبضنقم ريغ نوكت نأ لمتحبو - ةتردقو هرماب را هللا مسا ركذب اهاسرم و اهارج ناب مهربخا

 - لوالا مالكلا تالضف نم ٌةلضف كلو هسأرب امالك نوكت الف « اذيلع ركس مهب انئراج و « ع * هلوقك لاحلا عضوم

 هلوقك ريدقتلا ىنعمب هللا معاب ًالاسرم و ًةارجم اهيف اوبكرا ليق هناك كافلإ ريمض ىع لاحلا هذه باصقنا و

 مب تلق ناف - مكاجن امل مكايإ هتمحر و مكبونذل هترفغم الول [ مح روع يب نا ] ىيدلخ اهوا عىلاعت

 هدللا مشب نولوقي اهيف اوجكرف ليقدناك هللامسب اهي اور هيلع لدفرذعمب تلث -[مهب ْيِرَجَت يهو] هلوق لصتا
 يف لبجلاب هنم ةجوم لك هبش نافوطلاج وم ديري [ لاَبجاَك ج وم يف ]اهيف مهو يرجت يأ [ مهب يرجت يه

 نيب ام قبط و ىقنلا دق ءاملا ناكو ةريخز و ةبارطضا دذع ءاملا قوف عفتري امم جوملا كلق ناف -اهعافتر اراهمكارت

 ناك تلد - جوملا ىف اهيرج ىذعم امف ةكمسلا مبست امك ءاملا فوج يف يبرجت كلغلا تناك وضرالا و داممصلا

 املا نص يذمصعي ٍلِجَج ىلا يراَس هنبإ لوق نا ىرتألا لابجلا نافوطلارمغي نا لبقر قيبطتلا لبق كلذ
 ب ةورع و يلع نب دمحصأر ذو - هتأرم الر يمضلاو ًامنبامذع هللا يضر يلع أرقو -ماَي ليقو -ناعنك ةذبا مسا ناك لق

 هتلأس ةداقت لاق - نمحلا بسهذم رصني هبو فلالا نع ةحففلاب ًايفنكاف اهنبا ناديري ءاهلا تغب هبا ريبرلا

 ٌلهاو هّنبا نكي مل لوقت ثناو ْيلْهَأ نم ٌينبأ نأ هنع ىكح هللا نا تلقف ُهّنبا ناك ام هللا و لاقن

 يله نم هلوقب لدتسا و باتكلا لهإ نم هذيد ذخأي نم و لاقف هنبا ناك هنإ يف نوفلتخي ال باتكلا
 قياما هللا 1 نالوا ةملس يبا نب رمعك هل ابيدر نوكي نا امهدحا - ناهجو هما ىلا هتبسل و ينم لقي ماو

 يئدسلا أرقو - مالسلا مهيلع ءايبنالا اهنص كَمصع ةضاضغ هذه و  ةدشرريغل نوكي ناو - ملس و هلا و هيلع هللا

 هدعبا و داكن اذا هنع ةلرع نم لعفم لِزعَملا ودهافبا اي لاق يل يّرتلا و ةبدنلا ىلع دانك يوت قعدات

 هيبا نيلد نع لزعم يف ناك ليقو - نينمؤملا بكرم نع وهيبا نع ةسفن هيف لْزع ناكم ف كاكاو ينعي

 دعا

 نم ةاديملا فلالا نم هيلع ا معلب  ةئاضألا ءاد نم هداع اراصتقا ءايلا رسكب عورق - -[ يلبي ]

 [مخر يوم آلا 5 ةئكاس امهدعب ءارلا ننال ردخكاسلا ءاقذلال فكلإ)ل و ءاهلا تكتطقموا 3 ا اي كللوق يف ةداضألا

 نينمؤملا ى 5 هللا م نم ناكم لأ يا هللا محر نم 1 نافوطلا 0 ءه موهلا مصاعالو ءأ - ىلاعت هللا وهومحارلا لا

 هل, لاق: داملا نم“ امصاع 20 1 الاهل هكلذ رز ميحر روغغل يبر 7 لوقف اميحر | اروغغ مهل ناك و

 ندعي مهاجت و هللا مؤهحر نم ناو دحاو مصقعم ىوس ةوحنو لدج نم طق منعم موجلا كممصعي ال

 | هع
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 اربكرا لاقو © لل لإ ةعم م نيم اهو“ نما نم و لوقلا هيلع قبس نم لا فاهأ و نيننا نيجرز

 تو 2 يي 77ب7ب7ب7بببخصل م ب تس مهتج»

 ماح نب بمعك اذه: لاق ملعا ةلوعر و هللا اولاق اذه من وردتا»لاقف بارقلا: بكلذ نم افك ةهلاقت بارك

 هل للاقفيباش:دقرو هسأر' نعب بارقلا| نضفخي' مئاقاوه اذا ..هللا» ناب مَ لاقف. هاصعب» سيثكلاثرضف'لاق

 نع انّندح لاق تمبش همث نمف ةعاسلا اهنا تنذظ ينذكل و باش انا و كمال لاق ثمكاه اذكها ىسيع

 ةقبط تاقبط ىكملث ثناك و عارذ ةئامتس اهضرع و عارذ يتثام و عارذ فلا اهلوط ناك لاق جون ةنيغس

 [ ميتاي نم ]هابارت ناعف تذك امك هللا نؤاب دع هل لاق مث ريطلل ةفبط و سنالل ةقبطر شحوا| ر باودلل
 مهايا هب ينعي وا [ هير بدم ]؛ ةيقاياب ئعدنلا| نول كفوف لاب نومي تيصنلا»ا لجن يف

 هنع هل كلاكفنا ) يذلا مزاللا قعلا و يذلا 3 هيلع اليو هيلوقي ايندلا باذع باذعلاب ديري و

 طرشلا نم ةلمجلا ىلع تلخد ماللا اهدعب أدبي يتلا يه [ ىّنَح]هةرخآلا باذع وهو [ ميم 1 تاذع]

 تقر ءاج نا ىلا اهعاصي ناك و يل فعلا حَدْصَي و هلوقل 0 اذ امل ةياغ تععتو تلق ناف - ءازجلا و

 خاضت ناحتومر صلت هب طولا نافيا فعتيب لعب علضتاامد عصبي تع اطيلضتا اذان كملت قاف وعملا
 يلا ه0: ه هس كم همم 00

 تملق املك زباومت امه كبل نان اف هذم اررخس ةموق نم ذم هيلع رم املك هنا لالا و اهعذصي لاق هناك

 زا قرم الدب اروخس لعجتوا -لئاسلاوسريدقت ىلع افانيتما لاق انوه اررخس ل عجت نإ اما -نيرمعا نيب ثنإ

 نم نيذمؤملا و كلها لمحاو ينعي ْنَمَأ نمو فكلذك و هَذَا ىلع فطع [ فلها و ] اباوج لاو المل ةفص

 رغكلاراقخي هناب ملعال الا كلذب لوقلا هيلع قبس امو راذلا لها نم هذاّلَوعْلا هْيَلَع قدس نم هلها نم ىنثتساو مهريغ

 يبخلا نع يور ( ليَ ]هتأرما و هذبا دارا كلاحضلا لاق كللذ نع هللا ىلاعت هب هتداراو هيلع هريدقنل ال

 ةرشع اوناك قححسا نب دمحم نعو - مه واسنو ةثلثلا هونبو هلهاو حون ةينامث اوناك لاق هذا ماهو هلاوديلعهللا قلم

 كفايو ماو ماس حون كالراو ةأرما و الجر نيعبس و نيذثا اونك لدقو  ةوسن سمخ و لاجر ' ٌةسمخ

 مالكلاف قيعللو !دحاو امالك نوكي نا زرج# © ءاسن رهفصنو لاجر مهفصن نوعبس و ةينامث عيمجلاف مهئرامنو

 تق ؛ هللا م سب نياثاق وا هللا نيمسم اهي اوبكرأ ىعمب واولا نم الاح امك اب هللا مسب لصتي . نا دحاولا

 فدذح ءانزاار ءاوجال اك ناردصم اهنال اما و - تقول يشرف ىرجملا نال اما -امهئاسرا تقو و اهثارجا

 امهباصتنا و ءامرالاو ءارجالل اناكم نوكي نا زوج# و - جاحلا ,دقمو مهلا قوفخ مي كفاضملا ثيقولا انهنم

 اهسرم واميرجم هللا مسب نوكي نا نامالكلا و - لوقلا ةدارا نم هيف امبرإ لعفلا ىنعم نم هللا مسي يف:امب

 لاق يبرجت نا كارا اذا ناك هنا يوري - اهؤامراو اهرارجا هللا مهب يع | ةبضتقمربخ و أدتبم نم ةلمج

 » امكيلع مالسلا مسا مث ٠ عه ةلوقك مسالا محي نا زوجيو - كمشرف هللا سب لاق وهرث نأ دارا اذاف ترجف هلل مسي
 |ةوضص ماا ومس

 ما يسر و لورح نم ملا دعب اهلسرمو اهدرج* عيب 0و لرمأ و هتردقب يا اهؤامرا و اهؤارجا ةللاب دارد و
 لل 0
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 خام مو ا عاام 9 هن رو رو عود مو م6 صوءعةرعر هم مم مع م22 قو هاء ا مط
 © لوصرجت امم ء يري اذار يمارجلا يلعف هقيرتفا نا. 0 ةدرتفا نولوقي ما © نوعجرت 8 هدا مكبر وه

 6 سموم سم سص | مس م >5 جي ماو نو - 0

 0 سويس د د ينساب وأ ىلإ ي كا
 0 0 * جيو 4 يهد« < هد م ها هع تب 6

 ا 2 مومع اه بإب جم هعم هو بت كه«

 قمم نوماعت فوسف 6 نور حس امك ينم ركن 8 ناَف ثم 0 نإ لاك ا 2 . ار ةضودا م الم

 : 00 ا و 5 : 50 ع, 5
 هنم ءيربانا و كلذ تبثي مل و ينعي [ ءيرب اناو ] يلع اوبلانت و ينع اوضرعت نا دتنيح يقح ناكو

 مس مم ه م 5 5 7 5 ةيوص 65 1

 طانقا [ قمؤي ىنل ] مكتاداعمو مكضارعال هجو الف يلا ءارتقالا دانسإ ىف مكمارجا نم [ نوسرج" امها ىلا 5

 عقوني ناك ام هنص دجنو دق نم الا [ نما انف نم لا ] عقوتلل هب قلعت 2 يذلا لاحدلاك هذا و مهناميا نم

 هللا ,سقي ام «رعش « لاق نيكتسم ساب نزح رحت الف [سنئبت الف ]* اهزحم باصا كق و عقوتلل دق و هناميا نم

 كلتاداعمو كئاذيا و تليبذكت نم هولعف امب و نزحت الف ىو ذعملاو * لابلا معاذ اميرك دعفاو هذم » سئتبسريغ لبنا

 اننيعاب !سيكام هتقيقح و اظوفح“ اهعذصا ىنعمب لالا عضوم يف [ اذقيعاب ] -مهنم كل مافتنالا كلقو ناحأ دقو

 هئادعا نم دحا هلمع نيبو ةذيب لوح ال ناو باوصلا نع ةتعنص يف غيزي نإ هلكت انيعا هعم هلل 3

 ىحراف فلفلا ةعملم فيك ملعي مل سابع با قيل عم انف علباوو كيلا يحيون اناز [ اًنيح وو ]
 همم

 عافدتسا و كلموق ناش يف ينعدت الو [اوملظ نذل ىف ينبطاقت الو ]رئاظلا ؟ وجوح لثم اهعخصضي نا هجلا هللا

 ءاضقلا هب يضقو كلذ بجر دق قارغلاب مهيلع موكعم مهنا [ َنوُقرَعَم مهنا ] فتعافشب مهنع باذعلا

 00 ا فيرس جاد هلل ذه" ع ضرما مهرب اب هلوقك هفك ىلا ليبس الف ملقلا فج و

 دعب| يف ءامهي ةيرب يف اهلمعي ناكو ةنيفسلا ةلمع نمو [ هلم اروع سس ةيضام لاح ةياكح [ فّلُقلا عنضير ]* كوكو

 ام نعي اراجن ترص حون اد هل نولوقي و نوكحاضتي اوذاكف ةديدش ةزع هيف ءاملا زع بل يفز ءاملا نب م عضوم

 لثم ةيرخس ,ىذمر خسن ىل ةعاسلا اهم [ نوركست امك ] لبقتسملا ىن ينعي [ متر 0000 اَناك] اهبن ا

 مكايجيتسن اًناف عذصن اميف 5 نا ليقو ةرخآلا ىن قرحلا و ايندلا ىف قرغلا مكيلع عقو اذا مكتيرخس

 اناف اذوله جتست نإ وا انس لابجتسالاب ىلوا متئاف ةباذع و هللا طخسل ضرعتاا و رفكلا ىم هيلع متنا ام ىف

 ةداعوه امك لالا رهاظ ىلع ءانب ررمالا ةقيقحب لهج نع الا نولهجتست ١ ىىزال ىلاهجنسإ 0 ل

 ةثامثلث اهلوط ناك و نيتنس يف ةنيفسلا خلا مالسلا هيلع احون نا يور و  قئاقعلا نع دعبلا ىف ةلهجلا

 ةثلث اهل لعج.و جاسلا بشخ نم كنناكو اعارذ نودلت ءامسلا ىف اهلوطو اعارذ نوسمخ اهضرع و عارذ

 وه بكر و- ماعنالا و باودلا طسالا نطملا ىف و - ماوهلا و عابسلاو ٌشوحولا لفسالا نطبلا ىف لمعف  نوطب

 هلعج و مالسلا هيلع مدأ دسح هةعم لمح و دازلا نم هيلا جاتع# ام عم ىلعالا نطيلا ىف ةعم نممو

 نيبراوحلا نا ليقو - ةئامّتس اهضرع و عار ذ يقئاصو افلا اهلوط ناك نمحلا نع و - ءاسنلا و لاجرلا نيب اضرتعم

 ش نم بيثك ىلا ىهتنا ىتح مهب قاطناف اهنع اذثدحب ةذيغسلا دهش الجر اذا تثعبول مالسلا هيلع ىسدعل اولاق

 |١ دوه ةروس

 )م زج ١

 ا



 | نوط ةروس

 («نمكأ)

 . 10 3 3 0 0 1 ه -- معا هم

 5< س 20 مم قام عع سا يع ص هودي هرث مدع

 ف 5 كَم ينإ 07 الو تمْعْلا 0 535 هللا ( ع يدذع 0 وقالو © 0 الفا ا ا هللا

 24- ىو طك وم ع ل مه م6 سم ووو 2

 © يهملظلا 5 كانا ين * مهنا ف امد د ملعا هللا 7 ايم ب هللا مينكي ّ ! مكنيبع ء| يردزت ىيذللا لوقاالو

 للا ١ هب مكيناي امنا لق © نيقدصلا م َتْنُك نإ اًددعَ 0 , اًهتاك انآادج َتْرَتكاَف اتلداج نه عوقب ولاَ
 مرج < ما: 7 ا 2 ممم 6 2 انياكرإ 0 هو 2

 مكيوغي نا ديري هللا ناك نا مكل مت نك 00 ضف مكعشتي 10 © 6-9 مدنا امو اش نإ

 مودم ست ءر وص سام ص

 مهنا نوملاع هب نوخقوم مهبر ءاقلب نوقدصم مهوا يالا مهبر نوعدب نيفلا د درطت آل و ةوحن و نومعزت امك رمالا

 5 ليلاس 5-2 2 5 7 مح 00 8 .٠

 « اذيلع نحا ىلهجت ال الا * ع# هلو نى 7 لذارا مهلوعدت و ىنيدموملا ىلع نوهفاسدت |[ و ةلاح“ ال هوقالم

 5 ع

 هةماقننا نم يثعنمي ذمي نم ا هللا م ىدرصلب نم 1 مككمر دخ مهنا نواهجت مكبر ءاقل نولهجت 3

 2 < 7-2 هدد مم 6

 فوطعم [ بيغلا ملعأ * ءاوس ىلع مهعماونوكي نأ مم 1 ةب اوذمويل مهدرطب ل هنولأسي اوناكو [ مهندرَط نا 1

 يدخع مكل لوقا ل 00 بيغلا ملعا انا لوقا ال و هللا نئازخ يدخع لوقا ال يا هللا نئارَخ يدنع ئلع

 ٍلضف نم اًدْيَلَع عل لرب انفو مكلوقب ىلضف اودحجت ىنح ىنغلا ىف مكيلع الضف ّْى يدواف هللا نئازخ

 5 سوفن يف ام ىلع علطا ئقحأ وا: كارتنالا و .بناتكلا ىلا ينوبسنت ىتح بيغلا ملع ماذا الو

 متلذرتسا:ىم ىلع مكحا ال و افلثمرشب الا ثنا ام ىل اولوقت ىتح [ ْفَلَم يا لْوْمَأ 9و ] مهبولقر ئامض و

 ةدعاسم نولرقت امك هيلع مهناوهل ةرخآلا و ايندلا ىف [ اَريَخ- متو نل ] هللا نأ مهرقفل ىهنمؤملا نم
 هباع 1نا هيلع ورز نم لاعقفا ءار دزالاو كلذ نم ايش تلق نا [ نْهملظلا واذا نأ ] مكاوم ىلع الرزن و مكل

 همموس

نكخل اناح ] +« هذيع هتمحأقاو هذيع هدرد زا لاقيةبرصق هب كرزاو
 تكوشَو اننل ادح تدرا عانعم انا ادج تر 006 ا

 ( هللا هب مينا مَنا] « لجعملا باذعلا نم [ اندعت مب انناك ] باطاو رثكاف ىنالف داج كلوقك هةرثكاف هيف

 هتمكح كضنقا نا ينعي أ ا نأ. 1 ةومادي صع وهب مترفك نم ىلاوه امنا 3 بادذعلاب نايتالا نيل يا

 ا وو تلد  نيطرشلا ى دله فد ارد مهّكنواام ةضملك نانا 00 نبا رع مكل هلجعي

 هور وهم مسه 65ه < هع عي

 نليصوما هيلع لَو اسر نخ ين لاذلا اذهو يحضن مكعفذي ال هلوق هيلع لد ام ةكازج موب 3 ديوي هللا

 اهل نان ع ينذعما نا كيلا 000 يلا تنسحا نا كلوق يف طرشلاب ءازجاا لضو امك طرشب

 1 مل و ةناش و هالخف رارصالار فاكلا .نم هللا فرع اذا تلق - [ ميو نأ كيري هللا ناك كنا ] هلوق ىنعم

 ليقو-ةيادهو !ناشرإ يمس مءي فطلف ليوعو بوذي هنا هذم فرع اذا ةنا امك ًالالضاو ءاوغا كللاذ يمس

 تلمث : : 0 5 ع هصيو#ت هد
 رفكلا نئا 0 م متذك اذا مكنا هانعم و فكاهف م اذا ىوع لويصفغلا ىوغ نم مككلهي نا مكيوغل 1

 يمارجأو [ يمارج يعن ] * دج هول داسو عظعاوم و هللا عئاصت' مكعقلااالا ي دلا ةلزذ ذملاب

 عمجلا رصنخي و نايم لغق مارجا 43 مرج 1 مهرارعاو مهر ارسا ملعب هللا و هاوقك عمجلا و ردصملا ظفلي

 داركف| يأ يءارجا ةدوقع اعف ةكيرذفا يا كمرداو ع كك ىذعملا و - ىعاناب نولوألا ةرسف َّن



».5( 

 ةمحر لي يبر نم ١ ندب دب ىلع تنك نإ ميا ا موقي لاق © نين ْمكظُن لَ لضفى م اني مهل ى ركام و مه ]١ تت © ست ل مرر ه مودم .م «” همر عر ص ]م يع مح
 ىلع 1 ٌيِرَجا نإ "م الام هيلع مكس م 5 نو در 5 او , اهومكمزلنا * 1 تيمعف د 0م 2 1 07 وم ءورع< ةهرخموصسما ه6 هم . م« -

 بابسالا ىف مهرخأت و مهرقفل نينمؤملا اواذرتسا امناورظنر ةيوررهغ ىم ٌةبيدب مهل نع :يشوهامنا تكل مهعابتا

 لام و ءاج هل نم مهدذع فرشألا ناكف اندلا ةويحلا نم اًوهاظ الا نوملعي اوناك ام لاهج اوناك مهنال ةيويندلا

 ىف مدقتلا نا مدخع لْز دقل و مهتناهاو مهماركا هيلع نونجي و كلذ نودقتعي مالسالاب نيمستملا رثكا رت امك

 ةربملا رايتخالا ىفاببس هاعجب نا الضن هعضي لب هعنريالو ا اا نم ادحا برقيال ايندلا
 م 9 / 2 8 - . -

 ناشو اهناشا نيرغصم اهيف نيدهزم ايندلا ضفر و ةرخالا يملط يف ىيبغرماوثعب ءايبنالا نا ىلع اهل ليهافلاتو

 000 1 هللا لتع ضيم ادب كفر خيل وعلل نك لعبت ام< فادصتالا نم مهلاح نيرا اهبلا دلخا نم

 1 3 م هو 5 2 2*5 هع 0 د 0 ا ا : ب

 ىلع تنك نإ ] ينوربخا [ مكيدرأ ]ههنوعدت امين [ يبد مفظن» لجتل] ةودنلل عله رت 1و عي
 00 077 0 7 م سا 65ه 00-7

 ةنيبلا هانياب[ ةدّنع نم ة ةمحر يذتا 0 ارءد ةحصب ديشي هذه دهاشو [ ىبر نم ] ناهرب ىلع ة ةنيب

 ةلوقف ثق ناف  ةوبذلا ةمحرلاب و يعمل ةذيبلاب ديري نا زوجا ر - ةمحرلا يه اهسفن يف ةئيبلا نأ 0

 ةجرلا تلق ا انيدعف لاقي نأ هقح و يناثلا هجرلا لع ةهجو امن !لوالا لدحولا لوما ُتيِبَعَم

 -  تيقخ ثيبع ىذعم و ةرم ةركذ لع راصتخالل 0 نوكي نأ و ةديدلا لعب كشيمعف ردقي نأ

 262 ااه د22 - مم 6 سدوم

 ءةةيقحا كملت اذ هتقيقح ام تلق نآف - مكيلع اهنمعف يب أ ةءارق يف و - تيفخا ىنعمب [تيمعف ]عرق و

 ىئلعمف ةريغ يدهي ال و يدنهي ال ئمعالا نال ءايمع كتلعح رو ةرحصب تلعج 6ك هلو

 امف تءاق ناف - كهريغب اوقب ةزاغملا 1 مهليلد موقلا ىاعأ يي ول امك مكدبت ملف هدا مكيلع تيمعُف هدلسيه 2. 7 واو ه < تع هاما مد

 0 .- 5 ٠ . . ٠
 فات تلعجن مهميمصت و هللا مهالخث ايذع ضارعالا ىلع 00 مهنا ىخعملا 2تثلاقف - ىلا ةعارك ندعم - ه2 - ًَ

 سمس م هربوممم م تري و

 3 اهلوبق ىلع مكهركلا ي ع [ نوهرك اهل مكناو اهومكمزللا ] | هلوق 5 ةيلع ليلذلا و هنم ةدمعت ةياوتلا

 ندلوعفملا ي منيمضب ئد دقو - نددلا ف 08 هاركا الو اهنورادخت اكو اهنوهركت مكنا واهب ءادنهالا ى

 5ك زرخماو هللا مهكيفكيسن هوحنو اهايا مكمزلنا كلوقك الصفنم يناثلا نوكي نأ زوج ر - اعيمج واو دم ه-

 ناكسالا و اذوكس يرارلا اهنظف ءةرفمل ةسلخلالاا نكت مل ةكرحلا نا ههجوو ميدلا ناكسا ورمع يبا نع يكح ِ

 ةرورض يف الا اهحرط غوسي لل ةيبارع ال ةكرحلا نال نيبرصدلا'قاذح و ةيوبيش و ليلخ اا دفع نحل ميرصلا

 ا 1 رك نيب ريت معل ينا مهل هلوق ىلا عجار [ [ هيل 'مكلكسا ل ]هلوق يف ريمضلا و هرعشلا

 ةأنعم تلق [ 0 ارم مهنأ ]ةلوق ىذعم ام تاق نآف - لصالا ىلع ىنيونتلاب اودما يذلا دراطب انآ ام و

 امك تكمباث يح ناميا نم مهبول يف مام ىلع ميزاججن هذوقالي وا - مهيرط نم بئاعيف هللا نوقالي مهنا

 ىداب ىلع مهلا اميا ءاذب نم هب مهنوفرفت امم تكل فالخ نلع وأ - مهنم ةر دغ نرءا امو مهذم ١ ارهط

 ناكا نأ مهدرطا ىدح مهل ا تفرعتإ د مهيواد 0 قش نا قي ام رركفت و رظن ريغ 0 يأرلا

 مم

 ! ا فوج ةروس

 ١م ءرجلا



 (؟-8)
 صدام مورجبشكم هرس يت هروب #«د د يرتب دوم 8 - ٠.و سمس م سم 6

 يسلب ا ارب نر كتل 1 6 ورضي انك امو عملا نوعيطتسي و م

 ريد مامرت م |. هوه

 ةذجأا ٌبِدْضآ كدئأ ملى لإ اودبحاَو تعيلصلا اولَمعَو 0 يذلا نإ © نرسخألا مه ةرخآلا ىف مهنا
 ع هرب © 2 سمع مم هر

 © 00 الذأ| - الدم نيوكسي لد عيبسلا دريخبلاو مالا و نت علاك فقرأ ٠ 0 ودلخ اهيف مه

 ه ميل موي باّذع مكيَلَع فاخأ ي هللا لَ ا نيم يَ هلْ ذإ هم هموت ىلا اهون اَْلسرا نقل

 يالا يداب انذار هم يذلا 2 كين ام رافاتم رح ا فىيرن ام هموق نم اورق يذلا الملا لاقت

 وح

 ه2 مود هرب مس مص اد نوه

 [ مهسفنأ اورسح ] ديعوب ضارتعا بآذعلا مه/ فعضي ءاوقو ةيالولل نوحلصي فيكن نورصبب أو أوناك امو عمسلا

 مهسفنا اررسخ مهنا وهو هذه ,ظعا نار الام م 2 مهنارسخ ناك و هللا ةدابعب ةهلالا ةداجع اورتشا

 ناكم يف رسف[ مرجال ]* اهتعافش و و ةبلألا نم نرتقي اوناك ام ]وهو ةررتشا ام عاضو مهنع طبر[ منع ضو ]

 ىلا اوعطقنا و هيلا اونأمطاو [ مهر ىلا اوتبخا و ] مهذم اًنارسخ ىيبأ ادحا نورت لا [ نورس لأ مه ] رخآ

 هرعش * لاق ثيبخلا يندلا ءيشلل مهلوق هذه و ةنكمطملا ضرالا ىهو كعبخلا نم عضاوتلا و عوشخلاب هتدابع

 [ييزفملا قيرف عده ها ةئاثلا نم لدن هيف ءاقلا يقر «تميبخلا نيتكلاعفني لو "قررلا :ن ليلعلا بميطلا فني
 ةيهف ند ناديعم ةيفو  قاوطلاو فللا نموه و عيمسلا و ريصبلاب ى نينمؤملا قيرثو مصللا و ىمعلاب

 ىمعلا ىيب حاج يدااب ءيرشلل انإو  بانعلاو فشعابريطلا ٌبواق سيقلا ورا يش امكىينثا نيبيبشت قيرفلا

 ةفصلا ىلع ةغصلا فطع عْيمسلاَ يفو مصالاو يف واولا نوكتنا ملم عمسلاو رصملا نيب عمج يذلاوا ممصلا و

 ركل يناب [ احوناذلسرا] يله اهيبشت [ دَئَس] ناقيرغلا ىنعي يبوسي له ] « بثالاف مناغلاف مباصلا ٠ ع٠ هلوقك

 5 يرسل ل املفر سكلاب يبس هر ُُ يا هلوق وهو مالكلا اذهب اسبتلم هاذلم را ةاذعمو رددت

 [ اوديعت الا ] لوقلا ةدارا ىلع رسكلاب عرق و - دسالاك اديز نا فاوق وهو رسكلا ىلع ىذعملا و ناك يف 3

 فهو ريب رااًئلسراب ةقلعتم ةرسفم نأ نوكترا - هللا الا اردبعت ال ناب هانلسرا يل ٌريِذَ غ يا نم لدب

 ةلثم يزاجم تان اد تنادعلا عبر بفض نان كحلق ناقد ةئق ملالا عوقول يزاجملا ناذسالا نم ميلاب مويلا

 نالف مهلوق نم فارشالا (لملا] هو دجو مئاص كراهن فاوق امهريظنو بذعملا وه ةقيقحلا ىف ميلالا نال

 َنوُكلَمتي مهنلا را  اهريبدتبر اهب ارعلطضاورومالا تاياغكب اول مهنالر مالاب ننس دقر هل اقيطم ناك اذا اذكب يلم
 ةبئاصلاءارآلا و مالحالاب الم مهنل را - ٌةهبا سلاجملا و ةجيه بولقلا“ نوُتلمي مهنالوا - نودناسني و نورهاظتي ي

 اهلعجأر شبل نم دحا يف اهلعجي نا دارا ول هللا ناو ةوبخلاب هذم قحا مهناب ضيرعت [ اً ار سبل 52

 امو مهلوق ىلا ئرت "1 مهخم قحا كلعج امف ةلزنملا ىف مهل زاوم و الملا نم قيفتاو كنا كه اولاقف مهيف

 اهيمرِجسربكا هلوقك لذرالا عمج لذار لاو - ارشب ال اهّلَص نوكيا يغجذي ناكةنا اودارا . لف ْن نم اَنَْلع مك ىرذ

 ىلع هب اصتناو - يارلارهاظوا يارلا لوا كوعبتا ىذعمبزمهلاريغو زمهلاب [ يارلا ي اب] ورق  اقالخا مكذساهح ا -

 نا اودإرا ههاقمهيلا فاصملا م ياو كلذ فذح" مهئاررهاظ ثردح تو وا -مهئار لوا ع تو صا فرظلا



0) 

 ممول ج )د ٌق روس هه مو هم ع هرعوص هدم < هءهو وو

 ثا نعل و كبر نم علا هلا * هلم ةرم يف كنت * ةدعوس راذلات بازحألا نم هيرفي نمو ردم

 د صامد نه اس رب مورو رب“ - - هه مع 20

 هو ل ايش لوفي زر ىلع نوضرعي فل * بذك هللا ىلع ىبردنا مم ملظا نم و © ننسي 3 سال
 مص د |5 هريس . ءاعهروم 2 2 وشم

 0 جوع 50527 نيل 9 نهملظلا ىلع هللا نع * مير ىلع اوبَدَك يذلا
 ىو -« هريعس < هود ”ك هرو .-

 * باّذعلا مهل فعضي“ الو نم هللا نود نص مهل نك امو ضرألا ىف نيزجعم او فلا ه نورك مه

 مهقعيا ىلا ىلع ناك نمف ايندلا ةويحلا ديري ناك نمأ دانعم [ نيب ىلع ناك نمنأ] © نولمعياوناكام

 ديك محو نوهيلا نم نم 1 مهب دارإر اذهب اةيايتو ديعب اتراذن وقير فلا ىني نفح تحفل

 رو عود <

 ا ل ا ب 1 ا ىلذ عدني و

 - . اراب مل هد 2 3 0 5 م - 00 .٠

 ناهربلا كلذ ولتيو يا ةيرونلا وهو [ ىمومبتك ] نارقلا لبق نمو [ هلبق نمو ] اًفنأ ةركذ مدقت دقف
 ل) مب <

 ىلع ليادلا وهو هبر نم ةججب لئلع ناك هاذعم و بصنلاب ىسومم هبسنك عرق و - ىسوم بذك نارقلا لجق ن ماضيإ

 1 يي دج ةي ل ةنيب ىلع ناك نمم نهاش هلم هاش . ناقل 0 3 قح .كرقلا ك
 ما ريو - 5722 هرررم ل ى

 هموم 0

 20 1 34 هيناقردت دل فاي 58 بانك [ييل امآ ]يونا نا و ىسوم

 نرقلاب نونمؤي .[ هب نونمأوي ] ةنيب ىلع ناك نم ينعي [ فر ,] مهيلا لزنملا ىلع ٌةميظع ًةمعنو
 هللا ىلص هللا .لوسر ىلع نييزعتملا نم مهماض نمو ةكم لها ينعي [ باَرْخَأا نم هبرفكي نَمَو ]
 نارقلا نم[ هم ] كفشلا امهو مضلاب ةيرم كرفو [ ةبرم يف كد ةدعوما ران ماسو هلا و: هيلع

 ةعئلملا نص [ كيتا زرمتلع دهشتو مهلامعا نفود يفتر و وجي آم نيللع نولخزعيل دولا هرم

 ةايرخلؤف [نيملظلا ىلع ةنعا ذآ ] لاقيو اكيرش و كلو ذخلا هنأب هللا ىلع  ىوباذكلا مهاب نييبنلا و

 يد ر جاجرعلاب اهنوفصي [ جوع ًاهنوغبي و ] فارشا را باحماك ديهش وادهاش عمج داَقَلاو - هاتحجضف)و و

 كئلرَأ ] * هب مهصاصتخا و ةرخالاب .مهرفك ديكانل ةيناثلا مهو  دادترالاب اوجوعي نا اهلها نوغبي وا. - ةميقتسم

 مهل ناك امو مهباقع دارا ول مهبقاعي.نا:ايندلا ىف .هللا .نوزجعي اوناك ام, يا [ ضرآل 5 يزعم اونوكي مل

 نم وه و مويلا اذه ىلا مهباقع ريخات و مهراظتإ دارا هنكلو هباقع ىم مهعنمي و هنم مهرصنيف مهلاوني نم
 طرغل مهنا دارا [ َعْمسْلا َنوُعيطْقسي اوناكام ] فعَضي رق و -[ باذعلا مهل .فعضي .] .. داهشالا. ماك

 هيلعرثع اذا بثوثي ةربجملا ضعب لعلو عمسلا نوعيطتسي ال مهزاك هل ,هتهارك و قحلا عامتسا ىع مهماصت

 اذ نإ عا ا لا الك اذه ناسك نورتي نق عمسي مل هناك .لدعلا لها هو
 ىلإ هر ٠
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 0 سمع هاش مرعد»

 اهي مهلامعأ ميلا فوت اهدي و ايندلا وعلا هي نم م © نوملسم مننا ا ره هل لل نأ و هللا

 مرغ م مرعب ”ب سم هر

 اراكلم لطي :اهنفالؤكتمام امون ' راد لا ةرخالأ ىف مهل سيل نَا كئأوأ © نوحي لاهي م 9
 مم © ص ا ربوس 5, <- طوربرد يش هاه ه سا ديم م رم هيرب ءههرو*وم

 2 محو امام ىمؤم بلثك هلق نمو ُهَْس نها هولي هز نهيب ىلع نع نما © ىنولمعي

 مكسفنإ دنع نم قلتخم هلثم مالكب انفي متنا اوتأف متلق امك رمالا نار قا حوي ملوي ىسفن يدنع نم

 هب نوتأيام نوكي فيك تلق ناف - مالكا نم هيلع ردقا ام لثم نع نوزجعت ل يلثم ءاهصن برع منئاف

 - ىبردغم ناك نا و مظنلا و نايجلا نسح يف هلذم هانعم تلف  ىرتغم ريغ اذهر ىبرتغس هب نوتأي امو هدم

 مل.ناخ دافحم" جغملو د لك هلو. "دعب اوملعاف < ل ءلوقوهتو ةدارفا دعب باطغلا) غنج مج ام ١تللق نان

 يف لاق دقو مهنودحتاب اوناك نينماوملا و لَو هلأو هيلغ هللا 1 هللا انت 1 يلم يللا كاز ووووتس

 ملسو هلا و هيلع هلل ئلص هلل لوسر ميظعتل عمجلا نوكد نا زوجي و - ماعاف كوبي سي مل ناد رخآ عموم

 مل يف ريمضلا و نيكرشملل باطخلا نوكيا وهو ضيارعجو دو « مكاوس ءاسنلا تصرح تئش ناف » عا« هلوقك

 هتضراعم .ىلع ةرهاظملا ىلا هللا نود نم هنوعدت نم مل بيجتسي مل ناف ينعي مُكعطَنسا نمل اويلي

 امب اًسبَتلم لزنا يا [ هللا ملعب لن امنأ اوملماف ] هغلجت نا نم رصقا مهتقاط نأ و هذع زجعلاب مهملعل

 هللا [لا لإ ل نأ ] فلذ دنع اوملعا و هيلا مهل لبيس ل بويغب رابخا 1 قادير خم مقوي هلل لاو

 ةجع0 هذه دعب مالسلاب نوعئابم [ نوملسم ملأ لهف ] ميظع ملظ هب كلارشالا و بمجاو ةندحمت نااو فهو

 هيلع مقنا يذلا ملعلا ىلع اًوئبئافهانعمف نيملسملل باطخلا لعج ىم و - درطم تهح حو ا لف ةغطاقلا

 مقفإ: ناهف َنوملسم من هك ونعمو ديجحوتلا ىلع ىدللا دذع' نص لرنم:ةلا ىلع ؛ ,دق:تابث وبانيقب ازهازا و

 اهيف نوقرري ام وه و ايندلا ىف سخب ريغ ىم ةلماك ٌةيفاو مهلامعا روجا :مهيلا لموت [ مهلا فوت ] نوصلخم

 ىملؤ كلذ ليف دقن عيراق نالف لاقي نا تدرا مهنم ءارقلل لاقي هايرلا لها مه ليقو- قزرلاو ةحصلا نم

  ليق دقن ءيرج نالف لاقب ىنح تلتاق لتقف لّآق نملو ليقف لاقي ىنتح تلعف قدصت و محرلا كَ

 ىف ةعسونب كلذ ءازج مهل ع امحر اولصووا الئاس اوطعأ نا ىراصنلا و كوههلا مه كلام نب سن) نعو

 رق و - مئافغلا ىف مهبل مساق هللا لوسر عم نيقئاذملا نم اودهاج ىنيذلا مه ناعقاوإ ندبلا ىف ةع5و قزرلا

 نعل ةءارق يف و - لوعفملل ءاذبلا ىلع ءاتلاب مهلامعأ مهلا 0 هلل لجفلا نا ىلع ءاجااب توي
9 

 ام طبخ ]© مرحالو يل ام ٌبئاغال لوقي ه ع « ةلوقك ايضام عقو طرشلا ن نآل ءايلا تابثا و فيفؤخكلاب ينون

 مربع

 هب اودارا امنا ةرخآلا هب اوديري مل مهنال باون هل نكي ما رتل 5 الا ىف طبحو 00 اوعنص

 امس نوكت نا  ناهجو ةيفر - بمصنلاب الطآب و مصاع نع و. لعفلا ىلع ا + هل 0 لطابلا لمعلا و
 < هدر موه

 انالطب لطنو .ئلعر دصملا ىنعمب نوكت ناو نولمعي اوناك ىلطاب , يا الطابو دانعمو نولمعيب بصصتخيو ةيماهبا



000 

 و .ِ ٠و ا ص 6 مس مم خخ هزل

 7-0 ثح 0 درو عرسال * يلع تايسلا بهذ ن نلوقيل
 26 بد لم هادو ها ا#

 جراف هيلع لين ب نأ تدم هب ٌقئاصَ كلا نعي ام صعب كرات كلَدلَم هريبكْرْجاَو
 هممص ةمرعم وو |”ةه ر مربورخم مم رجس ل

 هير وسررشعب راق وكت ةدرقفا نولرقي ما © ليكو ءيش لك ىلع هللاو * ريذن تن امكأ * كلم هم

 ملعب ٌلِزْنأ 5 ا 6 اريِرجتْسَي ما © نيقدص منك نإ هلل نرد نم مكعطتسا 9 وعدا و و تيرتفم

 2ك

 نم ةداجر عطاق ةبولسملا ةمعنلا كللت لثم هيلإ نوعي نأ نم سأيلا ديدش [ ٌسوكيِل هنا ] ٌةمعفلا كات
 8 1 5 1 عع : : 557-

 بلقنلا نم هل فلسامل نارقكلا ميظع [ رودك ] عاجرفسا الو هداضقل ميلست الو ربصريغ نم هللا لضف ةعم

 [روخف ]رطب رشآ [ حفل هنأ ] ينتءاس ىتلا بئاصملا يل [ ْيَِنَع تايسلا بعد ] هل ءاسن هللا ةمعن يف

 نإ مهتداع ناف اوذما [ يذلا لإ ] ركشلا نعرخعلا و حرفلا هلغش دق هئامعن نم هللا ةقاذا امب ساذلا ىلع
 02 .٠

 مهنال |داشرتما ال اًننعت تايأ عيلع نوحرخقي اوذاك « اررجصي نإ ةمعن مهنع تملاز نإ و اوركشي نا ةمحر مهلان

 زك هيلع لنا آول مهتاحارتقا نم و مهداشر يف ٌةيفاك هب داج امه ةدحاو ميا كناكل نيدشرتسم اوناك ول

 ردص قيضي ناكف تانيبلا نم ةب ءاج ام ريغب و هب نونواهتي و نارقلاب نردتعي ال اوناكو كل هع و

 38-34 3 امد رع - .٠

 هجيه و هنم هللا كرحف هنم نوكحي و هنولبقيال ام مهلا يقلي نا ملعنو هلآ و هيلع هللا يفسر

 55 [كيلا ىحويام ضعب كرات ]: هلوقب مهحارتقا و مهئازبتما و مهدرب ةاابملا حّرَط و ةلاسرلا دادال

 ةولثت ناب [ تردص هب قئاض و ] هب مهنراهت و هل مهدر قفاخم مهايا ةغلبتو مهيلا هيقلت نا كرت فلعل 6 و 0 6 . .

 7 1 4 ل ةدص ل 2 2 هء 2 هءهو .٠

 زنعلا نم نحن اذحرتقا ام هيلع لزنا قه يا [زتك هيلع لزنأ 3 ول] اولوقي نا ةناخ“ [ اوُلوقِي نأ ] مهياع

 امي مهرذنت ناالا كيلع سيل يا [ريذت نأ امنا ]| لاق من ةىهتقنالاو هديرن ال ام هيلع لزنا ملو ةكئالملا و
 502 6 سدا |مدل شا -

 [ ليكو :يش لك ىلع هللاو ] اوحرتتاو ا اوذراهتوا اور كيلع الو هغيلجتب ترمإ ام مهغلبت و كيلا ومنذ

ْ : 5 : 
 يحولا غيلبتب فكيلع و هيلا كرما لكو هيلع لكوتف لعفي نا بمجا ام مهب لعاف وهو نولوقي ام ظفحي

 1 . - 7 7 0 ل 2 . -

 ريل تلق نام - مهئاربتشا و مههفشب لايم 7و. مهرافكتتلا ىلا !كفلض ريع جرتشتم ةرصاوا يلوا تكل
 2 00 0 0 تا فلا 0 -ِ و
 ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل ثبات ريغ ضراع قيض ةنا ىلع لديل تلن  قئاض ىلا قيض نع لدع

 نيرقتسملا ىنيتباثلا ىوجلاو ةدايسلا ديرت دارك ديس ديز كلوق هلثمو اردص ساخلا سنا كك علساو لإ و

 لمعلا ىرهمسلا لوقو تا ارقلا ضعب ىف نيماَع اسوق اونك ةوحنو نئاج و دئاس تلق ثرودحلا تدرا اذان

 ىحري امل[ هدرذفا] ينريمضلاو ةعطقنم [ما ] هاهبوح داب سانلا ماركو اهب ه نم اس ميشللا امأ ةلزذمب هرعش ه
 ٍ 2 3 5 : : ُق .٠ : 0 5 ع

 اموعنرطسإ ةرشع بنكا هبحاصل طخلا ىف رئاخملا لوقي امك ةدحاو ةروسب مث روس رشعب الرا مهادحت فيلا

 هلاثما ىنعمب [ هلم ] دحاو رطح ىلع ذم ترصتقا دق لاق هطخ لثم نع زجعلا ا نيبت اذاف بنكا

 ةدقلتخا و نارقلا تيرتنا اولاق امل روس رشعل ةفص [ تيرّدغم ] هل اهنم ةدحاو لك ةلئامم ىلا اباهذ
 22 0 00 : 2 050 ٠
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 ٌباَدَعْلا مهّلع انرخعأ نذل و9 نيب مر مس ا 3 نأ 0 نيذلا نلوقيل توملا دعب نم نونوعبم منا تلق
0-2 
 ع اهمو هموم هربنا ت اه صماصإ ورى اةاثور قوص  عاممد نه وه هت هور م هرم ل لرب هرب ضدي محب 2 نيو /

 (9نوبزمكسي هب اوناك اس مهب قاح و مهنع افورصم سيل مهيتاب موي الا 8 ةسيخت ام ناوقيا ةدردعم ةما ىلا

 مس
 ردو 5 < © دءومم 222 - و مر# < وه 2< م | هدم تر هدمه م ومد دو مم

 ةلسم ءارض دعب ءامعن هدقذا نذل و 6 رزعك شوختل هنا 3 هنم اقع مث ةمححرا ام ناسنلا انقذ نْيَل و

 تدادزا املك و هتردقب كلذ لك ىسمم هللاف ناك ام فيك و كلذب ملعا هللا و سيرلا نم ىلع داملا ناكو
 - رعد - وعما و- 5 مه س

 نا يه و ةغلاب ةمكحل نهقلخ يا قاخب قاعتم [ مكولبيل ] هكاسما ىلا و ةيلا جوحا تناك مارجالا

 عاطاو ركش نمف يماعملا ٌبانتجاو تاعاطاا مهفلكي و معذلا نونفب اهيف مهيلع معني و ةدابعل نكاسم اهلعجب

 يلتبملالعفي ام مكب لعفيل ديري كولي لاق ربقخملا رابتخا فلذ هبشا امل و ةيقاع ىصعو رفك نم و ةباثا

 ملعلا ىنعم نم رادتخالا ىف امل تلق - ىوابلا لعف قياعت زاج فيك تلق ناف - نولمعت فيك مكلاوحال

 عامتسالاو رظنلا نال اتوص ئسحا مها عمساو اهجو ىصحا مهيارظنا لوقت امك هل :سبالم وهف هيلا قيرط هنال

 نس ىلا توافنت 3 ىه:ينمزملا لاقماو [ مع سسك مكي ] لبق تفيكيملق. نام - ملعلا قرط نبق

 مه المع, نسحا مه نيذلا تلق - مهبق و نصح ىلا اهترافتف نيرفاكلاو نينمؤملا لامعا اماف ىسحا و

 مهءارو نمركذ خ رطا وركذلاب مهب صخش * ةدابع نم هللا ضرغ وه امه ليصحت ى /!| اوقبتسا نيدلا مو نوقتملا

 يبنلا نع و - مهاضف ةزايح يف ًابيغرت و نيعماسلل ًافطل كللذ نوكيلو هذم مهناكم ىلع اهينت و مل ًافيرشت

 هللا ةعاط يف عرسا و ىلاعت هللا مراح“ ع عروا والقع ىسحأ مي مكولِبُيل ملس و هلا و هيلع هللا

 يرتشت كذع قولا تمثإ مهاوق نم نوكي نا ههجو و ةزمهلا دعب 00 تلقا نُلو ] ورث -

 هوذظ و مكثعب اوعقوت ىنعمب نوثوعبم مكلعل مهل كاف نذل و يا فلعل ىنعمب يبرتشت كلذآو امعل انل

 قدك تما نمضي ىلا زوجت و هلاطبب لوقلا ىهتاب [ يبصر حس ال اًذه ب رات رتبه ار

 اوراشاوا- هب هل اهيبشت رحسلا نالطبك هنالطبنا و لطاب رما رسلا نا ْنْيبَمر حس ا اة نأ مهلوق ىذعم و تركذ

 ثعبلا ىم هيف ام راكنإ نوت جردنا دّدو اري ةولعج !ذاف ثمعبلاب قطاذلا وه نارقلا نآل نارقلا ىلا اذهب

 بادعليثو -ةرخآلا باذع [ ٌباَدَعْلا ] ه لطبم 0 لولا نرديري رحاسألا ًاذه نا كورق و - ةرهغو

 [ سبح ام ] تاقولا نم ةعامج ىلا [ م هما ىلا ] نيئزهتسملا ليئربج لتق سادع نبا ىنعو - ردب موي

 - سيل ىبخب بوصنم [ مهنا موقد ] ا بيذكتلا هجو ىلع هل لاجعتسإ لوزنلا نم هعنمي ام

 اهربخ لومعم ,ميدقت زاج اذا هنإ كللذ و سيل ىلع سيل ربخ ميدقت زيجنسي نم عب لدتسي و
 لساعلا عقي ثميح الإ عقي الف لساعلل عبات لومعملا نا اهربخ ميدقت زاوج ىلع اليلد كللذ ىاك اهيلع

 ىرنزهتسإ عضو امنا و نولجعتسي عب اوذاك يذلا بادعلا [ نو زل هب ب اوناك ام ] مهب طاحاو [ مهب قاحو ]

 ةداع ىلع هاج هنا آلا مهب قيحب و ىنعملا و هازهتسالا ةبج 05 ناك مهلاجعتسإ نال نوايعتسي عضوم
 0 ا عما 5 20 6 0-2

 ةانجلس مث [ هلم اهفعزن مث ] ةدجر نما و ةح“ نم ةمعن [ ةمحر ] سذجلل [ ناسنالا ] ه هرابخا يف هللا



 ( هرم )

 ال ©ريدَق م ِء ىش لك ىلعوهو معجرم هللا ىلا © ريك وب باع م يلع كف الا يناف اولوت ناو -و | 2 تع 22 5-2
 2 وو هامه 6 ل 0 0 600 هيو 5 2 هوو و - هدوم

 0 را راب هللا ىلع ل ضر يف ةبأد 1 طك << نةهم6 رب س عم رةرب ممدود سس سرعم هم 2
 قلل رنا نفح مكيأ مكون دا 5 لع شرع ناك مايآ قلع 0 ضرألا و , تومسلا قلخ يذلا وهو ه < < 1 همم مع تلد هع و

 هل ناك نم لك ةرخآلا ىفطعي و [هلضف لضف يذ لك تْرري و ] ٌةبيَط ويح هيي هلوقك مكانوتي نار لل

 نجلا ىف لضافتت كامب دلا ار كارخلا : هلضف وا  هنم سخجب ال هلضف ًءازج هيف ةدايز و لمعلا ىف لضف

 امك رجكلاب فضو ةميقلا مويوه [ردبك موب بآدع:] اولوتت ناو[ 5 ناو ]  تاءاطلا لضافت ر دق ىلع

 -.-ّ و

 لك عار ناق ناكف 0 لك ىلع رداقوه نم لى 00 ناب ريبعلا مولا باع ندبو نمتلاو مظعلاب فدصو

 ه ريو برو مم20 هومدع م

 ةخع نرفرحفي و قححلا نع نوروزب [ مهرودص نوخدي ]* ىلو نم اولوت ناف عرق و - هزجعي ال مهباذع نم كارا ام دشا
 0 عهشك نع يب م يمل

 و

 56 0 ولع 0 ل 17 ىلاعت ةلوق ىف ينراضلا هر ةرامضإ

 اولعج مالسلا هيلع حون لوقك ىلاعت هللا مالك عامتسال ةهاركأضيا مهبايث نوشغتسي نيح ءافشتسالا نوديري و

 نيب هملع يف توافت ل هنا يذعي [ نونلعي و نورسي ام مَعِي ] لاق اق مث مهيأ اوشغتسا و مواد مهعباصأ

 مهئاشغتسا و مهرودص مهيذل 1 علطم هللا و ءاؤختسالا نم نوديري ام ىلا مهلصوتل ةجر الف مهنالعا و مهرارسا

 للا : ئلض. هللا :لوسرل نهظيا ناكبوا قيزش نب: ناذحالا ىءاشسلز اهنا 'يوزبتضنم قئان ريغ مهتاقلار ها
 1 5 - و 2 هو - -

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر بيجعي ناكف ثيدعلل قايس نسح و ولح قطخم هل و ةبحملا ملسو هلا و هيلع

 ينوُدْنَت يرق و - نيقئائملا ىف تتلزن“ كيقو.- زهظي اط قفدح رسكي قه هتتراكمر ةملاجتا ملس و هلآ و

 مرع « معرع

 قا ديلا اس يي ذلا نم لعوعتا ىنوفتاو مهر ودق
 0 هدم رب هو 3 7

 "لكلا نم فعض و شه اموه و ىثل | نه لعوتفت ننوندت هلصا و وُلدت ثرق و - مهرودص ينونثنا سابع

 عرق و - مهبواق ضرمو مهناميإ فعض داراوا - تابذلا نم شبل ىددني امك ذكيا هاوس تاع ديري

 تاق اف - يوعرت نوب يوذذت كورق د - تّصاهدا و تفأيبا ليذامك رمش مث هذم ٌناعفا آذثا نم نيد
 عب لضفتي نا نمف امل هنا الا لضفت وه كان ناظقت وق انلاو بوجولا ظفاب [ مر هللا ىلعا] لاق كفيك

 لبق اعدوم ناك ثيح عدوتسملاو  ةنكسم و ضرالا نم هناكم رقّتسملا و - كابعلا روذنك ابجاو لضفتلا عجر مهيلع

 حوللا ىف (هعدوقسم و اهرقئسم و اهقزر و باودلا نم دحاو لك [ لك ] ةضيب وا محر وا بلص ىم رارقتسالا

 تاومسلا قلخ لبق قاخ هقحت ناك انم يا [ املا ىلع ةشرع اكو 1 ليبشا هيفا فودعم اهركذ ىنعي

 ليق و - ضرالاو تاومسلا لبق نيقواخم اناك ءاملاو شرغلا نا ىلعليلد هيفو - ءاماإ آلا اهقرف ةعافترا و ضرالا و



 | نوه الروس

 كسي

 هن ورح اعوكر رشعو 2 نورشع و ثلث و ةثام يه و ةيكم دوه روم اهتاملك

 او ماع 5

 .َ هم 4 .٠
 © مخلا 0 هللا 0 0 ير ا 9

 ريدن ةذم ل دك هللا 1 0 ا 8 ريب مكح.:ن أ تلا نه تلصف مث هئيا ثميكحأ سنك 5هرمرو دس كيد ه هزاع 20 يل مه سى سرع جتيرب طربا( 6

 وسم هه« م هو همم ته ظ 171 026 ا 21
 * ءاضن لضف يذ لك توي ) ىمسم لجأ ى 0 0 اعاد مكعمي جدلا اويوت من مكبر اررفغتسا نأ © ريشبو

1 0 0 3 َ. 
 « نوعرف عم قرغ نم ددعبو هب بذكو سنويب قدص نم ندعب تانسح رشءرجالا نم يطعا

 - هسه هه جس

 دوه روش
 | © < مريب

 ةزمهلاب القن نوكي نازوجبو - ففصرملا محمل ءاذجلاك اخ الو ضقن هيف عي الامكحم انيصر امظنتمظن | هّنيا تمكحأ ]

 تنم لفت ميك بثكلاثبا ىلاعت هاوقك ةميكح ثلعج يا ًاميكحر اص اذا فاكلا مضب ملعب قرم

 ةفينح ىنبآ هرعش ءربرج لاق حامجلا ىم اهعنمتل ةمكحلا اهيلع كعضو اذإ ةبادلا تممكحا مهلوق نم داسغلا
 - هم” دروع هاضصا| هموم

 دئالقلا د امك عم ]لطابلا نم تمكحا ةدانق نعو « اهضغأ نأ مكيلع فاخا ىنا* مكءابفس اومكحا
 و و

 و نا روب هم وم

 م ةنيا ثمكحا عرق و - ني فادعلا هيلا باح: امم اههف لصفوا 5 المخ لزخت ملو ليزنتلا ىف
 ام

 لطابلاو قعلا نيب 52-0 ١ ثاصف مث كاحضلا و ةمركع ىعو  اهئاصن مث انا اهقمكحا يا ا
 تت ا
 نسحاةمكح# ي ه أقت اوقت امك لاعلا ىن نكلو تقولا ىف يخارتلا اهانعم سيل تلق - م ,ىذعم امكملق ناف -

 ه ب هع

 تدكحاو فروذحم أدتيم ربخ بلو لعفلا ميرك مث لصالا ميرك نالفو ليصقتلا 0006 ةلصغم مث ماكحالا

 ثيكحألا ةملص نوكي ناو -ربخ دعب ارب ةذ نوكي 3 زوعتو - ةدنات ةعص أر ,يبح مديح نس نم] هلوقو هل ةفص

 ه مدد

 اهنيب يا اهلصفا راميكح !مكحأ ىذعملا ل سح قابط هدف و ايليصفت و اهماكحإ دنع نم ي | تلصفو

 ةرسغم 5 نوكت وا - اودبعت الخل ىذعم ىلع هل لوعفم ا اربع ل ] روما تايفيعب ملاع ٌريبخ اهحرش و

 [اورفغتسا ياو هللا ااودجعت ١ نا مكرمو هلال اودبعت ل لاق ليق هناكلوقلا ىنعم تايألا ليصغت يف نال

 هللا ىلم يبنلا ناسل ىلع هلبق اًمع ًاعطقنم ادنبم اًماك نوكي نا زوج و - رافغتسالا و ديحوقلاب مكرم يا

 لاق هناك ريشبو ريذت هنم مكل ينلا هلوق هيلع لدي و ةدابعلاب هلا صاصتخلا ىلع هذم ءارغا مآس و هلأ و هيلع

 يل لج رّزع هلل ُهْنِم يف ريمضلا و -باقرلا َبرَضَن ىلاعت هلوقك زيذن هنم مكل ىننا هللا ريغ ةداجع تزن

 نإ ةباذع نمو هنم مكرذنا يار يذدل ةلص يه وا - للا" نم لوسر ةلوقك ةقيمحا نم رشم ل ردم كلي نىذن

 نم اورفغتسا هانعم تلف - [ هيلا ا اويوث ملل لون 12 ىنعم ام تاق ناف - مقتصا نا هباوثب مكرشبا و مترفك

 0 0 اهيلع اوميقتساو ةيوقا١ اوصلخأ مث ةبوت رافغتسالا و اروفغتسا وا  ةعاطلاب هيلا ١ اوعجرا مث رشلا
 هرو برع
 0 لجأ ى '! ] ةعبافخم 3 ةمعنو ةعساو ةشدع نم ةيضر أخ ذسد عفاتم اهندنإ ف مكعشن لوطي ا مع [
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 سس
 .٠ وريم © ه <

 سس ٠ امشي نم هب ٌبِيصِي * لقفل از فر يخب فير ناو 5 ا أ فش 0 للا لكي 9 او © 6 نيملظلا
| 

 هم < عج .- 8-0 جمد 6. لك وو نورو م عع

 نمو لل يدع ادن ياض مف مر نم قص 00 لك ميحر 8 !| روفغلا وهو ”ةدايع

 اوم 1. مرور مرو ج ءل م همه -

 6هيييح ااريخوه و هللا ممح# 0 ريصاو فيلا ى 0 م عبتا رق لدكوب محل 00 ؛ يفي لَ

 نامجلاب فيكف دحا لك نرد ةدحر وه الإ هفشك ىلع ردقي مل رضب كلباصا نإ يذلا عنانلا راضلا وه

 فيكف ةناسحاو ةاضف نم كب هديري اه دحا كرد مل رج كدارا نأ فكلذك و 64د روعش ال يذلا

 تاه م هوب 1 2
 نه له رضي هللا ي ةلوق نم غلبأ وه و اهنود ةدابعلا هيلا جو نا ن1 :قيقحلا وهف نان

 20" هم 0 7 277 هش لاهل سس 20-7

 ةدارالا و امهدحأ ين 0 1 ! تلق ىناف نأف مدمحو تيشمم نه له ةمحرب يدار اوا رض كثفشك

 ريخأا و رضلا م دحاو لك 5 ةباصالا و ةدارالا ايم نيرمالا ركذي نأ دارا هناك كلل 3 يناثلا فى

 و ةباصالا فلو مدل [ركذ# ناب ةعلا رج راف امهم هب تحيي امل ليزم الو امهنم هديرب امل كارل ةناو

 ٍبيِصَي] ىلاعت ءاوق ين ريخأاب ةباصلا ركذ دق هنا ىلع فرت ام ىلعركذ امب لديل رخآلا ىف ًةدارالا و امهدحا

 ىلع الو رذع مكل قبب .ملف ( قَحْلا مك ءاج نق ]ءةعلصملا ٌةَيْشِم ةّيشملاب كاوملا و [ «داجع نم داتا ى م

  هسفن لا رضامف لالضلار ثا نم و هسفن الإ ةرايتخاب عفن امف قعلا عابتا و شدعلا راتخا ىنمف ةدح هللا

 فتحي هيف وب لئلا ةمحازا حلا .ةنابا .دعبرصالا ميلا كرا نوضلابو عفنلا_ئنعم ىلعالد :ىلعار انها و

 مكلمح و مكرما يلا لوكوم ظيفح# [ ليكوب ًمكيلع انآ ام و ]  فاذ عم لالضلا حارطا و ئدهلا راثيا ىلع

 هللا ا مهضارعا و مهاذآ لامتحاو مهتوعد ىلع [ربصاَو ] -ريذن و ريشب انا امنا ديرا اس لع

 لاقف راصنالا مل و هلا و ةيلع هللا ىلع هللا لوسر عمج ثلزن امل اهنا يفرد - ةيلغلا و مهيلع رصخلاب كلل

 ةرقكلا يمس ام ىلع ربصلاب ةيلا هذه يف ترا ينا ينعي ينوّتلت ىتح اورجصاف ةرْثآ يدعب نودجيتس ركن
 سريا 8 : 00 ا - ا 3
 ةلث نع فلخ ةدانك ابانأ يور و -ربصت ملف سنا لاق ةروجلا ءارعألا مكموسي امه ىلع مخنا اوردصاف تردصف

 0 ا
 بارد اندنع نكت مل لاق انقلتت م كلام هل لاقن هيلع لخد مث راصنالا هّدَقلت دقو ةنيدملا مدق ىيح ةيوعم

 اي مس و هلأ و هيلع لا لم لاق نقيب ردي موي كلوب ييبلط و: كلل يف اهانعطق لاق مضاوخلا نياف لاق

 ندا لاقر بصاف لاق ينوقلت ىتح اورجصاف لاق لاق لاق اذامف ةيوعم لاق ةرّثآ يدعب نوقلتس مكنا راصنالا رشعم

 نررباص انأب « يمالك انن نيملاظلاريما « برح نب ةبوعم غلبأ لآ ءرعش ء« ناسح ىب نمحرلا دبع لاقنرجصن
 1 2 ١ ّ 207 اع
 نستوي .ةروس أرق نم ملس و ةلاو هيلع: هللا ىلص هللا لوسر نع * ماصخ' ' و نراغتلا موي ىلا ٠ مكورظنمف

8! 
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 ًانيلم * فلدُك © رْنَما نيدلا و ًانلس يحن مكدك ب نيرظننملا نم لم 3 نطل ْلُك
 هرم ه٠ < ه ” و < سو 6“ وو هس“ ل .٠ هيصورع ه

 ءألا 0 نردجعت نيذلا دبعا لن ينيد 0 5 0 3 نينمؤملا

 2 7-24 >2 هريس 2 وه رع س 1

 نيدلل يحوم مقأ نأ 5 نينماوملا ن هايولا نا ترما و ل يذلا هللا يعل ا

 4 نرد نية هللا نود نم عدت الو © نيكرشملا نم نفوكت ال و

 ءلرق هيلع لدي فرذعم ملك جويا. !بفوطعم:[ الس. نينه مث لوا اهيقتول برغل | مايا لاقي امك مهيف

 ةيضاملا لاوحالا ةياكح ىلع انلسر يجنن مث مما كله ليت هناك مهلبك نم م اول يذلا س ا

 مكنم نينمؤملا ى 5 ءاجنالا كلذ لثم [ نيذمؤملا 5 َفىدَك 1 ا 501 اوما يذلا ,"]

 [:نماذلا اهياي ] « ديرشنلاب ين ىرقو - اق انيلع 10 عع نيكرشملا كلاهنو

 ىلع ةوضرعا و ةفصو اوعمساف ينيد اذهف ةدادس و دز [اينيد ٠ نم فش ْيف ممْثَك نإ ] ةكم لعا اي

 ىتلا ةراجحلا ديعا ل يناوهر شلل هيف لخدم ال ىيد هنا اوملعتل فاصنالا نيعب هيف اورظنا و مكلوقع

 هنا مهيرجلا يئوتلاب هفصو امنا و [ مفتي يذلا هللا كيبعأ نكلو ] مكقلاخو مكهلا وه نص نود نم اهنردبعت

 يللا نإ ينفاخي .[ نيفمومْلا م نوكأ نأ ترماو ] ؛يش ىلع ردقي# ام نود دبعين ىقْيو فاخبناب قيقعلا

 ينيد نم كلش يف متذك نا هاذعم ليقو  هباقك يف يلا حوا امبو لقعلإ نم يف بذر امب كلذب ينرما

 ىنع اوعطقا و يوما يف اوّكشت الو لاحملاب هم اايجأ الق مكقفأوأ و هكرتا ما هيلع تباع هيلع انا امم و

 7 ْلُق هلوقك ئدهلا ىلع ًةلالضلا راتُخأ لو هللا نود نم نوديعت يذلا دبعا 3 ينا اوملعا و مكعامطأ
 رم م صرب هر*» سءةرع

 نيف نكي نإ - لمتحي كذعلا |ذهر راجلا ندع 2 نايرعلصاىوكااىلا ترمصأو]- نيو ام دا ل نورفكلا

 ع+ هلوق وهو درطملا ريغ بفذحلا ص نوكيناو -نأ و نأ عص ةراجلا فورحلا فذحوه يذلا درطملا فذعلا

 نوير احتمالا نأ لال ناكشا هدفا نوكأ ناب نولع مآ نأ و هلوق فطع تلق ناف هرمؤتامب خدصاف ريخأاا كّدرما

 انم رمآلا ناك نإ و ةرابعلل نوكت نا ممصي الن ردصملا ليواق يف لعفلا عم نوكت ينللا را  ةرابعلل ينللا نوكي نا

 هيلع .دعاسي ل لوألا 71 ةلوصوم اهنوكب لوقلا و كلذ .ىباي ةلوصوملا ىلع اهفطع نال لوقلا ىنعم نمفتي

 ل لصوت نا ةيوبيم مغ نو نقاشا - بذكعاا و قدصلا لمتد ةلمج نوكت نانا ةلصلل نال 5 مفآ وهورمالا ظفل

 ىف هعم نوكت امب اهلصو ضزغلا نال باطخأ| ىاع لعفت يذلا تنا مهوقب كلذاعشو يهنلا و رمالاب

 ثقلت لو هيلا مقتسا ( كلَهَجَو مْكأ ]لاعفاا نم امهريغ ٌةلالدردصملا ىلع نآلاد يبخلاو رمالارردصملا ىنعم

 هللا نود نم توعد ىناف. ةاذعم رح ناف ] ه هجولا نم را نيدلا نم لاح [ اًفْيَذَح ]و الامشو اًذيمي

 فارجو طرشلل دارج اذا ر [ نيملظلا ماذا كنك ] راجيا لعفلاب هفع ىنكف كرفي الو كلعفنيال ام

 نا كلرشلا نم مظعا ملظال هنال نيملاظلا نم لعج و ناثوالا ةدابع :ةعبق نع لس الئاس ناك ردقم لاوس

 ليج رز هللا نا ريفت ل أر عقنتم لا .اهناد اهفصو و نارا" ةداجع: ن ء يهنلا عبنأ - ميظع مظل برشلا



03557 

 ( هربرمبيم رم»١ من م يموروم سوض < هاف عال 2 20 0 مك

 © نييح ىلإ مهنعتم وايذدلا ري ين يزغلا باذع مهنع انفشك اوذما| 0 0 الا | اهناميا اهعفذف

 مسير 4 معومع - 027 2-6 2

 ناكر © ىينمأوم اونوكي ا نينا م ا * انج مهلك ضرلا ىف نس مال كن ءاش ولو

 رمو مم

 تومسلا يف نام اررظنا لق © نولي ال نيذلا ىلع سيلا لع 5 هللا نذأب 1 سو نا سفن

 * مهلبق م اولَخ نيذلا ماي لثم الا نورظُتني لهف © نونمؤي )ل موف نع رذخلاو تالا ى دعت امو ضرالا و ل م _ . هما ممم 1 ل

 نم ةيرق تنما ام ليق هناك يفخلا ىنعم يف ةلمجأاو الصتم نوكي ناب زوجي و  اونما امل سنوي موق نكلر م .٠ 2 ٠  - 5هم 3 .. ١ .

 0 - :ه- ب - 6 2
 ليهزتكلا نعي يفر ادكه لدبلا ىلع عفرلاب ىعورقو - ءاندنمالا لصا ىلع هباصتنا و سنوي موك الا ةكلاهلا ىرقلا

 ع .٠ رم .٠ 5 . 39 9 7 0

 املف اهضاغم مهخع هه ةوبدكف لصوملا ضرا نم لوودجل ىنئلا ثعب مالسلا هيلع سدو نا ىفور - ىئاسعلا 2

 .٠ 6-2 و دو ع 4 ص

 ٌةليل نوعبرا مكلجأ نا سنوي مهل لاق ليقو  ةليل نيعبرا اوجع و حوسملا اوسجاف باذعلا لوزن اوفاخ ةودقف
 لسنا ارم

 نكشف كاسب قو انيك ءاعسملا تماغأ نوثلثو نحت تضلم'ااملداةلكب هنم) :كلالهلاٌبابس!انيأز نا اولاقف

 رهسقناب ديعصلا ىلا اوزرب و حوسملا اوسجلف مهحوطس قوصت و مهتفيدم ىشغي ىنح طبهي مث |ديدش اناخد

 ضعب ىلع اهضعب نحف اهدالوا و باوذلا و نايبصلا و ءاسنلا نيب اوقرف و مهباود و مهنايبص و مهئاسن و

 ءاروشاع موي ناك و مهنع فشك و هللا مهمحرف اوعرضت و ٌةبونلا و ناميالا اورهظا و يييجعلا و تاوصالا تلعو

9 . 1 5 - 3 / 
 ريحا علتقي ناك لجرلا نأ 0 ملاظملا اودارت نا مهديود مم غلب نوعشم ىبا ىنع ليس ةعمجلا مرد

 ىرّث مف باذعلا انب لزن دقاولاةف مهمل ةّيقب نمِهُش ىلا اوجرخ ليقو - :يزيف هثاخب نساسأ هيلغ فو طقيو

 نعو - مهنع فشكف اهولاقف تنا لا هلآ ل ئحاايو ىتوملا يبَحم يح ايو يح ل نيح يح اي اولوق مهل لاقف

 تنا ام انب لكف| لجا و اهفم مظعا ثنا و ثلجو ثمظع دق اذبونذ نا مهللا اولاق ضايع نب ليّصفلا

 0000 ضرألا يف م سال ] داجلالا وارضقلا ةيشم [ كيو داش ول و ] 'هلهاب نحف ال ءاذبإ مشتل زد ةلها

 هلرق ىلا كرت آآ هيف نوفلتخي )ل هيلع نيقبطم ناميالا ىلع نيعمتجم [ اعْيمج ] لومشلا و ةطاحالا هجر

 فرح مسالا ٌدالياو ثنا ال وه ناميالا ىلا مهرارطضار مههاركا ىلع ردقي امثا ينعي [ساّدلا هركت تنافأإ

 كراشي ال ةدحو وه ًالوه ام و وه نم ةركملا ىف ناشلا امناو ةيلعرودقم نكمم هاركألا ناب مالعالل ماهفتسالا

 اه و ] هرشبلل عاطقسم ريغ كلذ و ناميالا ىلا ةدنع نررطضي ام مهبولق ين لعفي نا ىلع رداقلا وه هنال هيف

 كطالب وهو لوا [ هللا ذاب الا ] نمؤت اهنا ملك ينلا سوفنلا نم يعي [ سفن نا
 نيذلاب اهئاميا مولعملا سفنلا را ئاذعيا رهو سجرلاب نذالا لباق [ نولقعي ل يذلا ىلع سجرلا َلَعْجَيَو]

 باذعااوهو اسجر ىنالذخلا ىمسو نولقعي 3 مه مهف يدع ب 3 هلوقك رفكلا :ئلع - مهو نولقعي :

 0 و تايالا نم [ ٍِضْرَألا و تومسلا ىف اذ ام ] « نوفلاب 0000 يازلاب زنجرلا عيرقو -ةجبح هذال

 و مهناميا عقوني لا [ نونمْؤي ]ل موك نع 3 ككازاذنلا ولأ وو نخملا قلل [ةرادقلا ارا تميل نين هول

 هللا عئاقو [ معلق نم ولك يذلا م 1 د ةيسارفتسا وأ ٌةينان م ءاهبلاب ويقع امو ردو - ىنولقعي 2 ىنيدلا

 سنوي ةروس
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 مور م د” ل -اظ اه م "0 توا وهدد "هاه 6 51 01

 ا كير نم حلا َكداَج نكن ؟ تاير يلا يشب نيذلا لغسف كيلا انازنا ام فَ
 هم هرم هع ممر م 2 20

 مهيلع تمققح نيد نإ © نيرستلا ىم نوُكتَف هللا تياب اوبدك يذلا نم ننوكت الو © نيردمم

 مم
 1 2-5 اهب >2 ه 2 6 سا اص مرسول هل دس 1

 كنمإ ةيرق تك ولف 6© مجال كاذعلا ا ىدح رك لك مهتءاجولو © نوُدمْوي ١ كبر تملك

 ةاوث نوب دبر قيقعتلا و ديكاحاا ليبس ىلع مهل !ككدتلا تابثاب بيرم هدم ةذم كش يف غل مهنا هلو ندب ميظع

 هيو ع

 ناطيشلا كر ليك و الثم تكفا كل عقو ناف ليق هناك ليثمتلاو ضرفلا ىزذعمب كدت ف تت ناف

 8 قت 0 س# مريب 226 م6 1 3 4

 ةأرق مه و ليئارسا ينبركذ مدق لج وزع هللا نا ىنحملا و [ ٌبللا نوفي يذلا لَكُم ريدقت هذم اليخ
9 3 0 

 ةدروتلا ىف مهدنع ةيونكم عاشور هلازؤا هيلع هللا ىلص هللا اوس رضا« نال رهن اءاجج نق ملعلا ناب مهغصو و باتكلا
 خا 2 د ود ىو

 مالسلا هيلع رم ةوبن ةح“و نارقلا يصب مهملع دكوي نا داراف مهداقبأ ' نورك امك هنوفرعي مهو ليجنالا و

 عراسي نا نيدلا ىف ةهبش هنجلاخ, نم ليسو اريدقت وءاضرف كش كلل عقو_ناف :لاقق كلذ يف غلابي و

 لسف قحلا ىلع نيهبذملا ءاملعلا ةحداقمب ساو ةتلدأو نيدلا نيناوق ىلا عوجرلاب اما اهنط اماو اهلح ىلا

 ةعجارمل نوحلصي ىيدب اًملع اهلقق و كيلا لزنا ام ةحصب ةطاحالا نم مهنا ىنعي بسنكلا نها .ءالع

 هللا وسر. مولا لزنا اهاةحصب ملعلا ىف خوسرلاب رابحالا فصو ضرغلاف كريغ نع ًالضن مهتلءاسمو كلثم

 نيهاربلا و تايالاب كلدنع تبث ىلا [َكلَبَر نم حلا َكلءاَج ْدَقَل ] لاق مث هيف كشلاب هللا لوسر فصو ال

 يذلا نم ننوكت الو 9 يركممْلا ن م ١ نذوكل الف ] ةيرملل هيف لخدم ال يذلا قحلا وه كلتا ام نا ةعطاقلا

 للا كا بيذكتلا و فنع ةيرملا ءافتنا نم هيلع ثناام ئى اء مو تناف يل [ لا تلياب اوبك

 | ه س 0

 هللا تيأ ن نع ىندصي الر يرفع ارييظ 90 8 هلوقك باهلالا و مييهتلا ةقيرط ىلع نوكي نأ زوج و
- 

 وم

 نناواسا الو ٌكشا ال ءاوزن دنع مالسلاةيلع لاق كلذلو ةمصعلاو تيبثتلا ةدايزلو كِدلا تزد ذآ ْض

0 62 93 - . 5 

 هللا لوسر بطوخ ليق و مهنم ادحا لأسالو ندع ةفرط كش ام هللا ر ل سابع ندا نعو - قلا هذا دهشا

 رفا و هلوقك معيلا اذلزنا امه كلش يف متذك ناف هانعمو هتسإ باطخ دارملا و مّلسو هلاو ةياع هللا ى

 ليقو  هف كوخا ٌّزَع !ذا برعلا لوقك فشلا هيلع زوجي نمم عماسلل باطخلا ليق و اًنِيبم 00 2
 امك اًنيقي دادزنل نكلو كلاش فىنال لاوسلاب كرمان ل ينعي لّسف كش ني تنماسش يفخلل ن

 تسلك مِهيَلَع تّناح ] بدل نو يذلا لكس آفإ قيرقاو ا نيتوملا ”ءايح ةئياعمب مالنلا] هيلع 9 0

 هريغ نوعي الف اراَقُك نوتومي مهنا ةعئلملا هب ربخا ر حوللا ىف هبنك يذلا هللا لوق مهيلع تبث [ كي
 ةدحاو ةيرق تناك الهف [ ُةْيِرَق تنك ولف ] » كلذ نع هللا ىلاعت ارم ور دقم ةياتكرالا نولغس ةباتكأ كلت

 رخوت ماو فيلهتلا ءاقب ثنو ةنياعملا للجق ناميالا ثءدلخا ورفكلا نع ثبات اهانكاها يتلا ىرقلا ن

 أرثو راهتخالا تقو يف هءوقوا اهنم هانا هلبقي ناب [ اهئاميا اهعفذف.) ةقيحمت نخا نأ عقلا نومرنربخأ امك
 مو هر هم ء-ع ها صا” تمل 8

 ىنعمب عطقنم ءانثتسا وهو اهيلاهإ كارما نال ىرقلا نم ءانثتسا ! سنوب موقالا ] تناك البف هللا ديعو كا
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 ةجاعمع ]4 حدا و «”ي سم .د
 ١

 - - #« < م 17

 © تييطلا < مهفقزو و (٠ قذم ًاوبُم 00 ذب نوب دقو 6© نولفعل انقيإ ع نيادلا 0س اريثك نأ ث

 ريم .٠ 22 ىل 2 هميبتلومو ص دش سا د مرع هم «ه موس هادممم . هم

 5 كتنذك نان © نوفل هيف اوك امي ةميقلا موي مهلجب يضقي 7 5 م ماعلا مهداج ىذح اوفلدخاامغ

2 3 2 3 2 2 2 ----- 

 بعصم نب ديلولا ,ساجعلا وبا لوقي هيف نوعرف بتكن هنود ةدايسلا ىعداو هقح دحج هّقمعنرفكف هتمعن و
 دفاع لح ليي ملاذ دعا الع حلا ىف قرغي نا ةامعن رناكلا ةديس ىلع يراخلا .ديعلا ءازج

 ةرجنب كليفلُت ليق و  رحجلا رعق نم موت هيف عقر امم كدعْبُد فيفخللا و ديدشتلاب [ َكِيَجَنَ
 بنناجب قرغلا دعب حرط هنا ىلذو رجلا ىلي امم ةيحانب كيقّلت هاعأب تينت يرق هضرلا

 حور ال ينلا لاا ىف يا لامعلا عضوم يف [ فدي ] روث هناك لحاسلا ىلا ءاملا ةامر بسعك لاق رجلا

 ريغ نم اندبالا تسل ًانايرع وا -ريغني مل و «يش هنم صقفي مل اوم الماك كن ديعز ا نوب هقيتار اهناوو كر

 ٠ دايقلا سلس صلقم لك و ىنفيسو يند يبحاص لذاعا هرعش ه بركي وسلا فىعردبوا سامبل

 نوكي نأ اما - نيهجر ىلع وهو كلنادباير هللا همحر ةفيذحوبا أرقو - اهب فرعي بهذ نم عرد هل تناك و

 اهنيب ارهاظم ىاك هناك كءوردب ديري رإ - ةئازجاب ايفا هلك فندبب ينعي همارجاب ئوه مهوت لتم
 نوعرف نا مهسفنا يف ناك و ليئارسا وذب مهو ةمالع سانلا نم كلءارو نمل [ هيأ َفهْلَخ نمل ]

 ملف ةكالهب ىسوم مهردخا ليقو - ادبا تومي الو نوعرف تام ام اولاق مهنا يعور و - قرغي نا نم اناش مظعا

 ليق ىتح ليئارسا يفب نص َرَمم ىلع ناك هحرطم ناكو ةوُدياع ىتح لحاسلا ىلع هللا ةاقلاف ةوقدصي

 هتيدوبع ساذلل رهظي نا يأ هوك ئنعم و  نورقلا نم كدعب يتأي نمل كفل نمل ليق و  كَفلَخ نب

 ءايربك و ناشلا مظع نم ةيف ن اك ام عم ةناو لاعم ُلطاب ةيبوبرلا نم ةيعدي_ ياك امر نأ و ةئئاهم و

 اوئرتجب الف كدعب رمالا اهب ربتعت ةربع نوكنل وا - ةريغب نظلا امف هير هنايصعل نورت ام ىلا هرما لأ كلملا

 ىلا فاقلاب كاقلخ نمل ليلو وردنا ىلع فئناوهب و كللاعبب اوعمس |نإ هيلع تأرتجا ام وعن ىلع

 نيب قرم كرييمت و كددحو لحاسلا ىلع كلحرط وكيل داوي نأ زوجت و - هتايارئاسك ةيا فقلاخل نوكقل و

 نم ةيا تومي ال و قرغي ال هلثم نا ةميظعلا فكئاعدلا اولوقي الُكلو كرما سانلا ىلع هبتشي ائل نيقرغملا

 [ قدم اَوْبَم ] كرما يف ةهبشلا ةطامال هذم دمعت فكاذ ىنا اوملعيل و ريغ اهيلع ردقي ل يتلا هللا تايأ

 ارأرق ام دعب نمآلا اًبعش هيف اوبعشت امو مهنيد يف [ اوقلتخاامف ] ماشلا و ربصص وهو اًيضرم احلام الزخم

 .هذع ٌقرفت هيف'فالتخالا نا اوملع و ةملكلا داتا و هيلع تابثلا مهمزل و قحلا نيدب ملعلا اوبسك و ةئروتلا

 قى مهنالتخا باتكلا لها مه و ليئارسا ينب فخ ملس و هلأ و ةيلع هللا قل نيع#ب ماعلا وه ليقو

 ىلاعت هللا لاق امك هيف اوباتري ماوه هنا نايبلا و ملعلا مه داج ام دعب هب سيل مآوه هذاو هتعن و هنفص
 هربيم سمر تورب .< ا - )|. ربربلزءسإ ىو

 هلا و هيلع هللا ىص هللا لوسرل لاق افقيك ل ناف 35 مهءاخبا نوترعي امك ةيوفرعب بدعلا مهفيتا يذلا

 باد لا ىلا هدد

 قرف تملف - بيرم هذه كش ىغل مهناو ةرفكلا ىنهلوق عم [ َكلَِلا ارنا امم ىف: تدك ناكب] ماسو

|0> 

 | ىسبلوي روس
 2 را

3 

١| 

6 



 (هؤو)

 همم صر ورمرو س عوس6م هز مودع رو رص عم < م

 ايغب ةدونج و نوعرف 30 لزتاطمل ي اجب از رك © 0 ّ يذل لبس يبل الو اميقتساو

 مه عم سوم ّ هم#م 2

 00 نماانأ وما اولي هي شكا ْي ىذا 1 لمَ ثم َلاَق قرا ةكردأ 0 دق
 رع
 < 2 < ةموص © هو 3 . 06# ص ”ىد تا دوري 60م لصوص ىلا © يما هم ياام [[ها

 ةيا َكَقْلَح ىمل نوكدل لل ندب كب مويلاف © نيدسقملا نم كك و ليق تيصع دق و ىغل ءاا

 هرب هرعمس - 53

 أ اوكمْؤي الف ] ناميالا اهاخدي ال ى دح اهنم قاثيكمالا بولقلا ىلع دشلا ىذعمو هاوه هعابتا و هتعالخ ديري ناال

 مهنا نئاع ليلعتلا ى اع اولضيل يف يف مالا تلمح دقو يومنلا ظفلب ءاعدوا - ندشا وه يذلا ءاعدلل باوج

 سمطا اًنبر هلوقو - ارضي ىلع فطع اودي الف ةلزق زا اولقمل اهوذرأ - نفت اع هللا ةمعن اولعج
 ٍ م اء ا ربود م6 27

 يناثلا 0 ار هيلع 0 0 دب ضركعم ءاعد 00 0 لع ددش| و مهلاوصا ىلع

2 

 7 ا ا ةققو ىف ىكلو تاك امقبلط امو باحتسسي مكانك 3 نإ | ينعملاو اوعي اعيد انوكي نأ وجو

 اليلق الا ماع فلا همو يف 0-0 ونثبل دقف ةجحلا مازلا ىف ةدايزلا و ةوعدلا نم هيلع امتنا ٠ ىلع
 ىسمردوم سن سو 2

 ا نوملعي ل نيذلا ليس نب 0 و | ة ل ىنيعبرا ءاعدلا كعب ى سوم ثكمذ مرج سا لا ل يعحست الو

 اذه و ةعاصمب تسيل ا ناف الوعت الو و جااصملاب رومالا هقيلعت يف هللا ةداعب ةلهجلا "قيرط اعبّتت ال يا
) 2 

 ءاقتلال اهرسك و ةفيفخلا نونلاب نعِبَتَت آل و عورقو - نيلهاجأ 9 را / كّظعأ ىنامالسلاهيلع حوذل لاق امك

 ةزواج وةزوج-و ناكملا زاجا نم اًنزوج و سعلا ارق عبت نم ةاتلا فيقختب و ةينثتلا 'نونب اهيبشت نينكاسلا

 لاقينإ هقح ناكل هذم ناك ول هنال ه ةليبق لابج اهزوجت اذا و «ع* ىشعالا تيب يف يذلا زوج ىم سيل ر

 ىتح هتعبت لاقي مهقحلف [مهعبناف ]«قتيف بابلا ىف يكسلا زوج امك «ع» لاق امكرحجلا ىف ليئارسا يذب انزوح ر
 نلعارسكلاب هنا و- ناميإلا ةلص يه ينلا ءابلا فذخ ىلع منقلاب 01 قرتاو او دعو [نيدحلااركر ةتعبلا

 ىلع اًضرح تارابع ثلث يف تارم ٌّفملث ٌدحاولا ىنعملا لوذغملا َررُك - تما نم الدب فانيتسلا

 ةيفاك ةدحاولا ةرملا تناك و ظف رايتخا هل قبي ما نيح هلاقوهنق و أطخا ثميح هذع لوقي مل مث لوبقلا

 تسياو قرغلا كلكرذأ نيح رارطضالا تقو يف ةعاسلا نمؤتا [نكلا ] «فيلكتلا ءاقب دنع ورايتخالا لاح يف

 قرف نا دعب هلاق ليق و - قرغي نا كلشوأ نيح ينعي قرغلا محلا نيح كلو لاك ليف - كلتا رم

 هلل بضغللف هيف ىق ةسدن ر عدلا لاح نم ليئربج ذخا تْنما لاق ىنيح هنا ىكحب يذلا و هسفن يف

 هللا ٌةمحر هكردت نا ةيشخ مهلوق نم هيلا مضي ام امآو هعفني ال ةناميا نا ماع دق تقو ل ركل

 رحجلا لاح سرخالا نامياك بلقلاب مصيناميالا نا امهندحا  ناتلاهج هيف و ةتكئالمو هلل ىيقهاجلا تادايز نمف

 نم ]رفك رفكلاب ءاضرلا نال رفاك وهف رفكلا ىلع ةءاقب :تبمحاو رفاكلا ناميا ةرك نم نا كئرخالا و - ةعنمي )ل
 - 26 هدم ا ها هر و 3 0 0 رار للا ل[ ل وي

 قو ايادع مهفدز هللا ليبس ن ع 0 نيدلا هلوقك ناميللا نع نيلضفلا ,حلاضلا نم [؟ نيدمفملا

 م مع هر هم ع

 هلام ىناشن ل كحع ب يف ريمالا 0 ايم 5 هانا مالسلا هيلع ليتر دج نأ يدر نو ردسكي وذاك ام انشا
0-0 
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 مد )ا 0-5 هم د ير 216 6 -ٍ هلا ه موس هر8 هةعوتبد مئم

 سوم ىلإ 0 16 لاخلا موَقْلا ن م فتمحرب انجن و دكر موقلل ةنتف انلعجتال نب
 ساس ل مهو ع 0 اتيهدمل< م

 لاقاو ©: نينمؤملا ر كندا و ال اوم 5 ا 3 م اولعجا : انوي رصمب امكموقل اوبك نأ ةيخأ و و

 #ث سوسض جم دمس6 يريم مس ع سمصو سمس ا مصا 76-5 »م ةةرع

 سما اَنْ ا ع اودي اير ايثدلا ةويعا ىف الوماو ةنيز هألم و نوعرف تيتا فنا | افبر ىسوم

 - م و ه دلال هد و0 6 2-8

 امكتوعد ثيِيحا ََق لاَ © ميلا َباْنَعْلا 0 ىدح اونموي الف مهولك 0 نشا و مهلاومآ. ى

00-2 2< . 

 اوناك نم فلها و مهاجن و مهءاعد باجا و مهلكوت لبق هناحبس هللا نا مرج ا نيصلخم“ اوناك موقلا نال

 طيرختلا ضفرب هيلعف هيلا ضيوفتلاو ةبر ىلع لكوتلل ملصي نا دارا نمف 0 يف ءافاخ مهلعج و ةنوناخي

 نونتتغي مهل ند وا.- اذنيد نرع اننوندفي و اننوبذعي باد ٠ يا مهل حدف عضوم ة كلف ل 1 ] - صالخالا ىلا

 ًاذطو هدختا اذا ةنطوت فكلوقك ٌةءابم هذختا ا 0 ء اوبيصا امل قعلا ىلع ءالؤه ناك ول نولوقي و اذب
 مرتع 6

 اولعجا و ] ةيف ةولصلا و ةدابعلل ' هيلا نوعجري اعجرم و امكمرقل ٌةءابم هتويب نم اتوب رصمب العجا ىنعملا و

 ةبعكلا ىلا نولصي هعم نمو ىسومم ناكو ةجعكلا يهو ةلبقلاوعن ةهجوتم دجاسم يا [ ةَلْبَق ] كلت [ مكتوب

 مهوذتغيو مهرذوبف مهيلع اورهظي الثل ةرقكلا نم ةيفخ يف مهتوهب يف اولصي ناب نيرومام مهرما لوا ينءااوناك و

 مث الرا ينثف باطخلا عون فيك تلق نآف  ةكمب مالسالا لوا يف كلذ ىلع نونمؤملا ناك امك مهنيد نع

 ةدابعلل اهاراتخيو اًنويب امهموقل أوبن نا ماسلا امهيلغ نوراه و ىسوم بطوخ تلق - ارخأ دَحو مث غبَج

 فلذ ىال اهيف ةولضلا و دجاسملا ناختاب امهموقل و امهل ماع باطخلا قيس مث ءايبنلا ىلا ضوفي امم كلذ و

 «اهبرشبمللو اهل اًميظعت ضرغلا يه ينلا ةراشإلاب مالسلا هيلع ىموم ضخ مث روهمجلا ىلغ ٌبمجاو

 مهل تناك سابع نبا نع و - كاذ ريغ وا ثاثأ وا شرف وا يلح وا سابل نم هب نيزتي ام [ ةّئيولا ]

 تاق ناف- توقاي و دجربز و ةضفو بهذ نم نداعم اهين .لادج ةشبحلا ضزا ىلار صم طاطسف نم

 هنا كلذو كَدْشاَو- سمظا ًاذبر هلوقك رمالا ظفلب ءاعد وه تق [  كليب نع ارضي اًكبر ] هلوق ىذعم.ام

 باذع مهرّدَح و اليوط انامز ٌظعاوملاو مئاصنلا مهيلع كدر و ارركم اضرع ةتاذهب و هللا تايآ مهيلع ضر اّمل

 تايالا ضرع ىلع نوديزي ال مهأر و نيبماا لالضلا و رفعلا ىم هيلع اوناك ام ةبقاع مهرذنأ و ةماقتناو هللا

 ةبحصلا لوطو ةيرجُتلاب لع و مهيف عمطم هل قوي مل و اوبنآلا ةييصخلا نع و ارابكتسا الار اذنالا ىلعو ًارفك الا

 06 فذ ملع را ةحصلا تمت لخدي ال يذلا لاحدلاك مهناميا نا و لالضلا و يغلا آلا مهنم ءيجم ال هنا

 نعل لوقت امك ةريغ نوكي ال هنا ملع امب هيلع هللا اعدف مهلاحل ةتهارك و هققم طرفا و هيلع هبضغ نشا هللا نم

 ةليح مهيف هل قبي مل هناب مهيلع دهشيل و كللذ ريغ نوكي ال هذا كداع عم ٌةرفَكلا هللا ىزخاو سيلبا هللا

 هيلع مه ام ىلع اوتبثيل لاق هناك هيف نوعكستي مهلالغ نيبو موفيب ىلخبو اودي نا لا نولهاتسي ال مهنا و

 لوقي امك قحاو كلذب قحا مه مهنم يلع امو اونمؤي الف مهبولق ىلع هللا عطبيل ردكم اونوكيل و لالضلا نم

 ة«جلع درك و معزوجيصن لوبت 0 هنا !وامم ىاع ةدملحا هذم لبقي مل ام اذا رطاشلا ةدلول قفشملا بالا



 |* سنوي ةروع

 (,دورع)

 و 2 هك هم
 3 لت رمل هج اكلك © لَ رحش لكب يونا 2و 0 ا نك نكرم ايا

 هللا نإ 0 مدنج اص ىسوم لاَ ل ا م هر ص عو 3 ود هب هعوع
 » م ءيوع هت هةر 2 2 - 2 هدو 50

 نم يرد الا نلوم نما نه 5 رك ولو هتملكب قَد هللا حيو حشمت
 «ه ت60 ور 35 1 2000 ةاةيك: 6م س 1-7

 © نيفرسملا نمل كو ّ ضر ين لاعل نوعرف نإ * مهلتغي ن ١ مهئالمر نوعرف نم فو ىلع هموت

 - هدي - مسموع 6

 * نلت هللا ىلع اوقف © نيملسم .مكتك نإ و يلع هللاب ممم ملك نا مو 1

 لتغلا و تْهّللاو اخفرصنل [ اَننفلَتل] م هلطْبْيَس هللا ؛ 18 رجملا هي مث مدنِج ام ةرجسلل ىسومم لاق امك [ نورحاسلا

 [ ءايركلا امكَل نكت و ] مانصالا ةدابع نونعي [ ادب هيلع 00 لاتقناا و تافنلالا امهعراطمو ناوخا

 يكيذِلو_ سوشلاويديصلاب فاسو رابجلا كرمال ليت ىلذل و ربكلاب نوفوصوم فولملا نال كلملا يا

 ميلعام يففب « ءايربك الو هذم ترربج هيف سيل ةفأر كللم هكلم هر عش» هلوق يف ًابعضُم تادقرلا نبا فصو

 ىطبقلا لاق امك ارّبعت ارججت رصم ضرار اكلم نا .امهتأو, امهم اردصقي دازوند - ليلو ,نما«كزلملا
 ترا 7 ها هام هي رو

 اد ادتتج اميف يكن نيقدصم يا [ نْيفصُومب امكل نحن امو ] ضل يف ارابَج ل الإ ديد كأي ىمومل

 هب منتج يذلا يا رجخ [رحشلا ] و أدتبم ةعقاو ةلوصوم اَم [ هب منج ام ] هداهلاب ام يي
 ةءارقلا هذه ولعن ماهقتسسلا ى اعرسبملا عيرق و: -. هللا تاني: نص احس: عوق و: نوعرف همس هيفذلا اد رحسلا وه

 م مهنا ام يبا أرق نحس هب هب مدح ام هللا دبع أرقو رجسلا وه ما نش فى يا يل ةيماهفتسإ اس

 عاصي )ا ] ةانوعشلا ىلع 58 راهظاب ةنالطب رهظي وا هقحميس [ ةُلطْيِس هللا نا ] هب تيتا ام ال ىنعملا و

 ةرماواب [ هنملكب ] 5 قدي ] رامدلا هيلع طلي نيلر ميدي ل هني [ نيدسفملا 0

 ةفئاط الا [ هموق نم ير لا ] ذر ةرما لوا يف [ ىسومل نإ امن] ةهنيشماو ةرماب هئملعب قيرقلو ةفاياضقو

 نم انوخ وبيك ملف ًءابألا اعد هذإ كلذ و هموق دالوا نم كالوا الا ليق هناك ليئارسا ىنب ىرارذ ن م

 وعرف لآ ضخم ةيرذلاو نوعرغل موق يف ريمضلا ليقو. فوخلا عم مهءاخبا نم ةفئاط 00 نوعرف

 تاق - [ مهو ] لوق يف ريمضلا عجري مالا تلق ناف - هنطش ام ر هنزاخ ةأرما و ةناخر فنار ةيساو

 ةلدلا كار عجيب ننايتوجي ريح هل نورغتاب ا تاحضا وذ هذاا ضم ةعونز لاقي امك نوضوف ىلا ىتبحب نوكرف لا

 نوعرف نم افوخ مهباقعإ نوعنمي اوناك مهنال ليئارسا يخب فارشأ نمم فوخ و نوعرف نم فوخ ىلع يا

 رهاق اهيف بلاغل [ ضر يف ٍلاَعَ]- نوعرف مهبذعي نا ديرب 0 نأ ] هلوق ةيلع لدي و مهسفنا ئلع و مهيلع

 [ هللاب مكاصا مدد نا ]* ةيبوبرلا هئاعاداب وتعلا وردكلا ىفو داسفلا و ملظلا ىف [ نيفرسملا نمل هلو 1

 وهو مالسالا لكوتلا ىف :. طوش مث نوعرف نم ةمصعلا ىف مكرما اردنسا هيلاف انو هيلعف َز هتاياب وهب ملقدص

 طيلختلا عم نوعي ال لكوتلا نال اهيف ناطيشال ظح ال ةصلاخ ٌةملاس هل اهولعج 5 هلل مهسوفن اذهل
 فذ اولاق امنا [ اًنلكوَت هللا ىلع اَوُلاَقَف ]+ ةوق كب تناك نا ةبرضاف ديز كبرض 'ىا مالكلا ىف ةربظن و 3 ُ ”وهر < 01 ب هد 2 9 6 9 ١
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 سك دءهرو عم | هورعر6©

 مث © نيرذتملا بقاع نب فيك رظناف © اننياب اوي يذلا انقرتأ و فنا مهكلعجر كلل ىف 5

 عبطن فلذَك * لَك نم هب اوبك مب اوُدمْويا اوداك ام 5-5 را مهموك ىلا المر رةدعب ُق نإ
 «ى ور ةهرو همم | ء هسبادم 2 هده 00

 ريو اورجكتساف انياب هام و وعرف ىلإ نرورهو ىو 0 نم ندعي م 6©) نيدنعملا بولد ى

 2 0 مو هربا 0 مه مهم

 يفعل 0 سرع لاَق © ن 0 ديم رحم اذه نأ ا اندفع ن نم ا هءاج 54 ©( نيمرجم اموت

 0 لو

 ءايربكلا امكل نكت 5 هيلع انك يع انتقل ادتُنِحأ 8 © نورحاسلا مفي ا اذهر حسا 5 مكءاج 0

 نا درملا و هب روما ملسم لك يذلا و مالسلا ىضنتةقم اكاذ نا ديري ايند هب نوجلطيال و ايش نيدلا

 ىلع ما قوس 5 ملم طيرفت نع نكي مل مهيّلوت نا ركذف ةذحاس 0 و مهل ةمزال يحل لعجت

 و"عو م

 هبي دكت ىلع او 0 [ هوبذكت ] ريغال مهدرمت و 0 تكلاذ امئاو هيلع قاسي 3 بج يذلا قيرطلا

 ةهرادردم 2<

 ىندل ريذعت و مهيلع رج امل ميظعت [ 0 ٌةهقاع ناك فدك ] قرغلاب نيكلاهلا 1 ا
 ىلا المر ] حون دعب نم [ دعب ا ملم هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوعر مهرذنا

 ةقبثملا ةدضاولا يجلب [ تنيبلأب مهوءاجن ] ابيعشو اطول و ميهاربا و احلاصو !دوه ينعي [ مهو
 هيلع مميمصت و رفكلا ىف مهتميكش ةّدشل لاحملك اعذتمم الا مهناميا ناك امف [ اوُنِمْؤيل اونا امف ] مهاوعدل

 نيب لصف عقر امف قحلاب نيبّدكم ةيلهاج له) لسرلا ةثمي لبق اوناك مهنا ديري [ لبق نم هب اوبك امب ]
 مكجملا عبطلا كللذ لثم [ عبطت فدك ] - دحا مهيلا ثعبي مل ناك اهلبق و لسرلا ةثعب دعب مهينلاح

 ىرت لا هعبتي ناذخلا نآل مهجاجل و مهداذع نع ةياذكلا ىرج“ راج عبطلاو [ نيدتْعمْلا بولُق ىلع ] عبطن

 اهلوبق نع[ اوربغتسأف ]عسنلا تايالاب [ اديب ] لسرلا دعب ىم [ مهدْعَب نم]#ب مهفصوو ءادتعالا مهيلا دنسا فيك
 اراك [ يمر اوك اوك و 1 اهلبقت 0 اومظعتي و 58 دعب مهبر ةلاسرب ثيبعلا ىنواهتي نا ربكلا مظعا وه و

 هنا اوفرع ملف [ اًندْخَع نم قكلا مهءاج املك ] « اهدر ىلع اوأرتجاو اهنع اوربكتسا كلذلف ماظع ماثأ يوذ

 مهو [ نْيبَم نكس اًذه ؛ نا ] تاوهشلا مهبتحل [اونأف ] نورهر ىسوم لبق نمم ال هللا دنع نم هنار قعلا وه

 0 مهلوقب اوعطق مه تلق ناف - الطاب و اهيومت للا سيل يذلا رحسلا نم ءيش دعبا ققحلا نإ نوملعي
 م ةووعم 2 5 را

 نولوقتا ] هلوق ىنعم نو 2 نا -هجرا هيف تلق - اذه رجا -نولوقتا مهل ليق فيكف رعس هنا ىلع نيبم رح“

 سانلا نيب و ةلاقلا فاخب نالت مهلوق نم ةومظعت و هل اون عادت نا مكيلع ناك و ةيفوذعطت و هنوبيعتا [ يقلل

 0 0 ا ا ا : : 0
 1] لاق مث مهركدي ىنف انت لوف ين ركذلا لوقلا وح” و هروسي ام ضعبل مهضعب لاق اذا لراقت
 2 -َ 5 - < ةهرر ورت مس 7 36 : 5 ا 2.

 اده نأ مهلوت هيلع لدام وه و نولوقتإ لوعفم فدع نأ و - ةيلع ىنعطلا و هبيع ين هولاق ام ركناف [ اذه

 ا 3 7 ع ل 1 8 8 د 00 د 1

 نوكي نار - اذه رحسا ليق مث نييدرحأل اده نأ مهاوذ 56 نولوقت ام نولوقتا ليق هناك 0
 ا

 ماغي الو ] 3 الغلا نابلطت رحم 15 امتكجا او لق مهناك مهمالكلا 8 ل كءر ءرحاسلا جافي الو 1 واذه ره هلوق ةلمح
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 سنوي ةروس

 هرجاا

 لا ع

 أ 4.

١ 



 ( هواك )

 ماد "ربورم برعم 2م 6 م7 ممم ه هدس

 هلل ىَلَعَف هللا تيآب يركذت و 1 يا مكياع ربك ناك نا موي هموَقل لاق نإ 2 ابن مهيلع 31
 - 0 ع 0 هوس هد ربهم 6ه ربل س وسو ير هرج موج

 ديو ناف © نورظنت 1 و يلا 5 ا م ةمهغ مكيلع 0 نكي 0 مّ 11 مكرم أ ار تلكوت

 227 2 مدرس هم - هر دءومس مدد

 نمو ةنيجنت ةوبذكف 6 نيملسملا م نوكا نأ ثرمأ و هللا ىلع 0 تزعا ل ع م مكس امك

 ةهدىوهمم برع

 نيعشاتلا ىلع لا ريب اهنأَو ىلاعت هلوق هنم و لقت و قشو مكيلع م ظء [ ميلع ربك ] ةدعب دبؤملا داقشلا

 هنمو لظنلا ٌليقث نالفو نالف ناكما اذك ثلءف لوقت امك ةسفن ينع د يذاكم ع يِماَقَم ]ومالا همظاعت لاقير

 هبل ها ن2

 نيسمخ الا ةذس فلا ًالاوط !ندم مكرببظا نيب 900 | عير اتتفاشع 220707 ندلو

 اذهب مهناكم نوكيل مهنرظعي مهلجرا ىلع اوصاق ةعامجأل اوظعو اذا اوناك مهنال يبريكذت و يماقم وا -اماع
 هرب ه <

 اةعيعافا] نوعت مهز امئاق نييراوحلا ظعي ن اك هنا ةيلع هللا تاوملد ى ىسمع نع نىكحت امك اعومصم مهمالكر

 «# تمرر سس نري سور

 راولاو » عمجم# ييرماو اموي نودع لهه ع«لاق هيلع مزعو هاون اذا ةعمزا ورمالا ةمجتا ره 2 مك ارش و مكرسا

 زاجو لصتملا ريمفلا ىلع افطع عفرلاب اك نسحلا أرق و - مكثاكرش عم مكرما اوعمجأت ينعي عم ىفعمب

 ا 115 رمصس هير تيرتف لرقم امك مالعلا للطي عما قيم لصاغلا مايقل لصفنملاب ديكات ريغ نه

 5 0 1 2 5 دا 8 ةءارق فاو دروع ١١ نالوا لوعفملا نب 52

 نمل امإ 0 2 0 نوكي ال ي ذلا مهرضأ و هةرعا يذلا مهرمأ نيرشالا نعم ام تلق ناف

 لاقامناو يديك يف مكعسو اولذباو ةيف اودشتحاو يئالها نم نوديرت ام اوغمجاف ى ذعي هكالها | ىلا دصقلاف

 ناهجو هنغف يناثلا اماو_اليبس هاا اودج# نا مهنا و ةكمصعو ةتءالك نم 5 دعا هتالايم ةلقل اراهظا كللذ

 ينوكلهأ مث ينعي مهدنع ةهو ركملا هيلع ةديدشلا لاحلا نم هعم هيف اوناكاص و ءل مهفيحاصم داري ناامهدحا

 1 بسب ,كشيع نوكي الل نا يناثلا و- ةيركلاو برعلاك ةمْعلا و مغلاو امه و امغ يا مع مكيلع مكلاح و ص ي
 يل هللا ضئارف يف ةَمُع ل و مالسلاهيلع ارق اهنم و هرتس اذا هّمغ نم ةرتساا َةمُعلا و لوالارمالاب ديرا ام هبدارب

 يننررهاجت اروهشم افرشكم نكلو مكيلع اروتسم يكالهإ ىلا مكدصق نكي الو ينعبابب رهاجي نكلورتْسُت 3

 انيضفو ىلاعت هلوقك هجيحصت , عىطق يلا اوذآ يا يب نوديرت يذلارمالا كلذ [ يلا اوُضْقا مث ] هب

 [ نورظنُت ] و ] هميرغ لجرلا يضقي امك يكاله نم مكدنع مكيلع قح ره ام يلا اردا را رمألا كلذ هيلا

 اذا: لجرإلا | ىوصناا نسوق 0 يلا اوهنذا مث ىفعمب ءاغلاب ّى ولا 0 ا ينرلهمت الو

 ينحيصنو ' يرريكذت نع مقضرعا ناف [ م ا 1 اور يا ءاضفلا ىلا جرخ

 رجا بسلط و ممنارما يف عمط نم هلجال ينومهّلت و ينع مكرفني ام يدنع ناك امغ [ رجآ نم مهدلاس امف]

 0 م يا ةرخآلا ىف هب ليني يذلا باوّتلا وهو [ هللا ا 1 يرجأ كل:] مكفظع ىلع

 ميلعت ىلع نوذخأيال نيذلا [ نيملسملا نص نوكأ نأ ترمار ] ايندلا ضارغا نم ضرغل ال هللا هجول آل
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 « هرعو

 لاي 9. 1

 امو كاف فام ل ني ا 1 هللا كا لَ © 100 0 تنيلأ كلذ ف 0

 200 5 معهم 2 م) 6ع ه سم هرب <ه

 ىلع نو ردعي يذلا نأ لدم 000 1 للا ى 12 اذه نطل ن م م مكدخع 3 ضرألا ىف

 معمم هر 5 21١ تدق ديل وو هريرر ه< 2002

 ا اوداك اهب ٠ نيدشلا باذعلا موق ثذِن م مجرم انيلا 7 اًهندلا يف عاَنَم 1 نوحي ١ آ بذعلا هلل

 5 ا -ِ 508 : 59000 ١ يس خخلا# 07 : 5

8 0 8 .ِ 00 9 5 

 ا تلا يقوا منج نافيا قيسناروا يكلم نمر ار هريغ نحتاز يفرد نئاعا لدبل

 ناك نا و ءاكرشلا ةقيقح نوعبتي اص و كا دكر نوعبلي امو َّئ ذعم و - رظنلا كر كرت و نياققلا هيلا لدا

 سو ب صمم تمور ه

 | نوصرخ# الا ع هنا و ] ءاكرش اهنا مهفظ ا نو ؛ نأ ] - لاح“ ةيبوبرلا ى هللا ةكرش نال ءاكرش اهنومسي

 ياو ىنعمب ماهفّدسالا ىنعم يف عدي ام وكي انا نوسباور كالا( ريدقت ارش وكت نار يرو تن سرا

 نم نوقشت يذلا عيني امو هقح ناكو عيدي نوال ىلع و نوع ديب بصن اذه ىلع ءارش و نوعبتب 5-7

 لبق ناك نم ىلع, ةنوطعم ةلوصوم ام نوكيا نا زوججو قلالدلل امهذحا ىلع رصتقاف ءاكرش كرش هلل 5

 هذع هللا يضر بلاط يبا نب يلع أرقو - مهكر شنل و ي ١ ماكرش هللا نود نم نوعدي نيذلا ةعبتي اص هللو
 7 99 هرب ه

 ةكئلملا نم ءاكرش مهنوعدت ىن يذلا عبلي ع ىش ا: ياو يا م اهفئسالا ى اع عيني 6 لد نا ةبجوو ءاذلاب نوعدت

 نوعدي نيذلا كتلوا ىلاعت هلوقك مهلعف لثم نولعفت ل مكل امف هءيطيو هللا نوعبتي مهنا ي ذعي نويبخلار

 لا الا .نوكرشملا .ءالؤه عبني ! لاقف ةبيغلا ىلا باطغلا نع ماكلا فرص مث - ةّليسولا م منبر ىل لا نو

 قجنسي ىثلا «نابعل ةلماشلا هدمعن و هتردق ميظع ىاع 5 3 قحعلا نم نوييدلارز ةكئلملا عيتيام نوعبني الو

 ددردلا بهمعت نوم مهراهن ين ىنوساقي امم هدف اوذكسيل املظم لالا مهل 0 هناي ةىناجعلاب ةردحوب نأ اهب

 م مريم دي

 هركذم ربتعم عامس [ نوعمسي مقل ! 1 مهيساكم و مهقازرا بلاطم هيف نورصجي انضم [راهتلا 1 شاعملا ىن

 دلولا هب كاظن امم نإل دلولا ىغنل ةلع (ىنعلاوه] ]ءاقمعلا مهتملك نم بروجعتو دلولا ناختا نع هلأ هيزنت [هدحجس |

 تومسلا ْق 0 عب ةذع نكلولا ناك هذع ةيؤتنم ٌةجاحلا مف ةجاحلا هلك يف بيبسلا هل ةجلطي امو دلي نمت

 مكدنع ام ا اذهب نطلس ن 2 مد نأ اذلو مهل دحا ناختا نم مهل ةقلمب : ,ىنءكسمم وهف ]ا ضْراألا يف امو

 كلوقك نطلسلل اناكم 0 لعج نا ىلع كد "نا هلوقب قلعتت نإ اهقح ءابلا و .لوقلا اذهب :ةجح نم
 - ه مهر” هدا - 14 همم مصدوربوع و م» 57 : : 0000 5 2 34

 ىفنامل [ نوملعت ال ام هللا ىلع ىنولوقتا ] ناطاس نولو#ت اميف مكدنع نا ليق هذاك زوم مكضراب مكدذع 6

 - و -

 ه ملعب سيلو ٌلهج كاذف هلثاقل هيلع ناهرب ال لوق لك نا ىلع ٌلدف نيماع ريغ ماعج ناهربلا مهنع
1 

 "يندلا ف ةليلق ةءفنم اذه مهوارخفا يا ِ ايذدلا يف عاتم 1 ةيلا نلو لإ ةفاضاد / بذكلا هللا ى لع نوردغي |

 نوقلي مث هب رهاظتلاب مامر ةلاو هيلع هللا ىلاص ىبنلا ةبصانم ورفكلا ىف مهتسادر نوميقي تنبح كلذ و

 |* سنوي روس



 سلا

 هاروو عرس و < < ”توءبدوض ةربمر او هم ِ ا

 اينالا ةريعلا ىف ىرشبلا مهله نوعي اوناك و ودم يذلا 5 نورسَي مهو مولع فوَحأل هللا ءايلوا نإ (|* سنوي ةروس

 ريوس ملا مهل 000 7 ا ككل هل سا 00 |١ ءجلا
 هم نإ مل هيد يه سام ع 3 0 ع هم

 ا) ع

 3 ع هت هو

 ومر ريب دل هم د

 نيذلا [هللا ايو رم عملا فطعلا نا ىلع ءامسلا ىلع ضرالا مدق نإ كلذ مال هع بري

 مهل ] هايا مهلوت وف [ نقي اوناك و اونمإ نيذلا ]هلوق يف كلذ رس دق و ةماركلاب مهالرتي و ةعاطلاب هنولوتي

 ةيلع هللا ىلص هللا لومر ناريبج نب ديعس نعو - مهايإ هيلوت وهف [ ةرخآلا قو ايندلا ةريحلا ين ىرشبلا

 سابع نبا نعو - ٌةِيهلا و ثمسلا ىنعي مهتيرب هللا زكذي نيذلا مه لاقف هللا ءايلوا نص لكس ملس و هلا و

 هلاو هيلع هللا ىلم يبنلا تيرم مدكفالا يضر رّمع نع و - هللا ىف نوياحقملا مه ليقو - ةذيكسلاو تابخألا

 مهناكمل ةميقلا مول ءاوينشلا و ءاهبنالا ميطبغت ءادهش ال و ءايبناب مه ام ادابع هللا ناجع ْن م نا لوقد ملس و

 ماحْرأ ريغ ىلع هللا ىف اوباحت موق مهن نا مهبل انقداف مهلامعا ام و مه نم انرِمَح هللا "9 اي اولاق هللا نم

 سساذلا فاخ اذا نوناخم ال زون نمر باذم ىلعل مهنا و زونل مههوجو نا ءللارف اهنوطاعتي لاوما 3و مهنيب

 وا ءايلولا فصو ىلعوا حدملا ىلع عفر وا بصن اوُنَمإ نيذلا يالا أرق مث سانلا نزمح اذا نونزسي الو

 نم ناكم ريغ يف نيقتملا ىينمؤملا هب هللا رشب ام ايندلا ىف ىرشجلا و ىرشبلا مهاربخاا و ءادتبلا ىلع

 ترهذ مالسلا هيلع هنعو - هل ىو م اسملا اها , ةحلاصلا ايكرلا يه مآسو هلأ و هيلعدللا ىلص يبنلا نعو  باقك

 ىلص هللا لوسرل ثق رذ يبا نعو - نسمح محلا ركذلاو هل سانلا ةبعم يه ليقو  ت تارشبملا تدقبو ا

 ءاطغ:نعوىمؤملا :ئرشب ماتا كك لاقف سانلا 0 هلل فضللا لافعي لهرلا مله و هلا و هياع هللا

 اونزحت ل و اوفاحت لإ ةكئلملا هيلع لزَْنَت ىلاعت هللا لاق ةمحرلاب ةكئلملا مهيتأت توملا دنع ىرْشُبْلا مَ

 ام و ةماركلا و زوفلاب نيرشبم نيملسم مهايا ةكئلملا يقالتن ةرغألا كذ:نورقتلا هاا ةّنَجأِب اورشبا و

 ليديا ] تاراشبلا نم كلذ ريغ و اهنم ندرقي امو مهنامْيأب فئاحصلا ءاطعإ و مههوجو ضايب نم نوري

 مهنوك ىلا ةراشل [ كلذ ] و - يَدكل لوقا لدبي ام ىلاعت هلوقك هديعاومل فالخا الو ةلاوقالرييغت ل [ هللا تسع
 [ مهو ] هنزحأ نم كذب ذو يرق و [ فرحي الو ] - ضارتعا نيتلمجلا اتلك و نيرادلا ىف .نيرشبم

 [ اعلا نإ ] كناش يف هب نوماكتي ام رئاس و كرما لاطبا و ككاله ريبدت يف مهرراشتو مهديدهت و مهي ذكت
 ةعلم ىن رئقلا و ةبلغلا نا يا ا هلل ةزعلا ل ليقف نزحا ال يلام ليق هناك ليلعتلا ىنعمب فانيتسا

 قلسز وانا .ر1 مال هللا بنتك مهيلع كرصنيو مهبلغي وهف مهريغالو مهالاهنم أيش دحا كلمي ال اعيمج هللا

 ضي دروع نيكو لفيت جنرص ىلع ةزعلا أل ىنعمب متفلاب ةرعْلا نأ ةويح وبا أرقو - كلا 3

 نوربدي مع ملعيو نواوقي ام عمسي [ مهلعلأ عيمسلا وه ] هب ةءارقلا نم ركنا امال هجارخت وهركذملاف ةركذا مث مهل

 ١ تا ل ا لامع ا 0000
 ةكلملا مهو ىنيزيمملا ءالقعلا ىنعي [ضرلا ىف ,نماو تومسللا ىف نم ]+ كاذب مهتفاكم وهو هيلع نومزعيو



 ( هم49)

 20 لم * ُدلَح هام ىمدم ربو» هرعوم مس < 6 نهر ا » ا
 يذلا ن طك 01 نورت هللا آع ما مل نذأ هلل 000 اس ب دسم

 ل مدرك ن 34 سلا ىَلت ٍلْضَمْوْدل هللا ن نأ " ةّميقلا | 1 بذا هللا ى اع نورغي
 قر ردم م م و ممر همس سوم م نت او .ه هود س ي< .

 بزعيامو ِط هذ نوصل نا ادهش مك انك: وإ لمح نم نولمعَت الو نارق نم ةذص اولقت ام و ناش يف

 ”ت ريرءك 5"

 عه نيِبم بلك ْيفَواَربْ الو , كلذ لو ركنا ةاوماسلا انيق ضرألا ىف ةرد ٍلاَقْتَم نم كبر نع

 هينرربخأ ىنعم يف ميزاب وا لزنأب بصنلا عفوم يف امال لنآ ا ]و ينوريخأ [ مثير ] هيلع دعو ام
 هو هم م

 زي هلوتك ارح ةقر لاح اذه منلقو ةومتضعجف ةلك الح اقزر هللا ةلزنا يلا [ لك مارح هدم لعجف ]
2 ” © ”> 

 قلغتم [ كل ذا هللا] - ادجاورا نلع مرح انروكذل ٌةَصلاَخ ماعتالا هذه نوطب ينام رجح ثر جو ماعتا ا

 هور ردم<

 كللز نولعفت متناف مي م رحللا و ليلحتلا ىف مل نذا الإ ينوريخا ىنعملا و ديكوتلل ريركت لك و مكيدراب

 نورتفتا لب ىذعمب ةعطقنم "ما وراكنالل ةزمهل | نوكت نا زوج# و - هيلا كلذ ةبسن ين هللا ىلع نوبذكتت ما هئاب

 بوجر ىلع ٌةثعاب و ماكحالا نم هنعلثسُي اميفزوجنلا ىعاغيلب ًارجز ةرجاز ةيآلا ةذهب ىفكو ءارتفالل اريرقت هللا ى

 هللا قديلف ل مل نم و ناقتا و ناقيا دعب الا زئاج ريف وازئاج ءايشأي نحا لوقي ل نا و هيف طايتحالا

 ءئش يا ينعي هيف عقار ىظوه و نظلاب بوصنم [ ةّميقأأ موي ] هللا ىلع رتقم وهن لاو تمص و
 فكيح ميظع ديعر وهو ةءامالاو ناسحالاب ءازجلا مويوه و هيف مهب عذصي ام مويلا فىاذ يف نيرتفماا ُُظ

 هب :يج و ةميقلا موي اوُنَظ ىظ ياو هانعم و لعفلا ظفل ىلع نط ام ورمع نب ىسيع أرق و - هرما مهب
 لقعلاب مهيلع معنا ثيح [ ساّذلا ىلع لْضَم رد هللا نا ] ناك نعي لاكي نق نال يضاملا ظغل ىلع

 ةديلاااودهام نوعبّتَيال و ةمعذلا هذه ريا قتقا نفذ را] مازحلا و لالعلا» ميلعت ونئحولابمهفكل و

 زمهلا هلصا و رمالا ناشلا و ملس و هلاو هيلع هللا ىّلص هللا لومرل باطخلا و ةيفان ام [ ناش َك نوكت اص و ]
 ناش نم نق نارقلا والت 0 ناشلل [هّنم ] ينريمضلا و - :دصق تدصتق اذا ةنأش كاع نم دصقلا ىنعمب

 نارق هنم ءزج لك نال نارُق نم ليزنتلا نم وُلدت امو ليق هناك نورنقلل وا ةناش مظعصاوهاىب هللا كور

 ناك لمع ل لمع نم ] اعيمج متنا ( نواف 1 اهاو لمه واو ع هلل وا -هل ميخفت ركذلا لبق ٌرامضألا و
0 

 هيف عفدنا اذارمالا ىف ضافا نم [ هيف نوضفت ذا ] مكيلع يصن ءابقر نيدهاش [ |دوهش م نك لا |
 ا ءيوم سا

 او كلذ نم رغصا الو ]- بزاعلا ضورلا هذمو بميغي امو دعبي ام و رسكلا و مضلاب عورف 0 برعي اه ]

 ةسأرب امالك نوكيل ءادتبالا ىلع عفرلا و سنجلاي هن ىلع يمدنلا هجولا و عفرلا و بسصنخلاب ةءارقلا [ َربكأ

 لاكش قردفلا عافتمالر جلا عفوم يف يقف رو لتس ظفل ىلعوا رد ٍلاَقْدَم نم لحم ىلع فطعلا ىفر -

 هلوق فالخب دامسلا ىلع ضرالا تمدق مل ةعئلت نان 1 لعشما فاتك ين آلا ءيش هنع بزعي ) كلوق ىال

 نا ءامسلا قح تلك - ضْرأ ئفالاو تومسلا 42 رد لآقتم هلع بزعي ل بِيَعْلا ماع ابس ةروه يف

 هلرق كللذب:لصو و مهلامعا و مهلاوحا و ضرالا لها نّوُش ىلع ةةدابشر كذ امل هنكل و ضرالا "ىلع مُدقَ

 | م



 (ههدم)

 هدر وو ساور ها 6 ةز همم هو < نو هج دع ع« م مد لع كةادم ه هدد

 ضلك 2 2 ه هارب مرج سورة ل ه2 هريرمممءس سس ا ١

 تيميو 2 © ىنوملعي ال مهرثكأ ن 0 هللا لعو 8 71 5 ع ىف م هلل نإ 01 || ءهجلا

 ؟”ه < ة 141 هيسو ه س ك5 م مت هر 1 2

 ةمحرو ىدهو ه رودصلا ا أملا فش 18 و مكبر نم ةظعوم مكتءاج دق سانا اهياي © نوعجرت ؛ هَل 7 0 2

 ممل 2 رمدمرمل هع ءورمومل تاودك وهدم دو مرق سوم عسا

 ١ 0 مثيءرا لف © نوعمج# اه ريخوه * اوحرفيلم كلدبُو ةتمحرب و هللا لدفع كو نينمؤملل

 قيسضتلا أ نيزني تكسو اةاهن هن ىف دق ىذعمب لَه ناك امك ٌةصاخ مَسَقلا ىف مَن ىذعمب [ يلو

 ةلاحم ال مكب ُقحال وهو باذعلا نيتئاغب [ ّن يرمجكمب ذل امو ] ةدحو هب نوقطني لو مسقلا واوب ةنولصهف ويا

 اهلاوما و اهنئازخ نم مولا اهندلا ىف ام يا[ ضرألا ينام] ةملاظ 56 لكل نأ ولو ىلع سفنل ةفص[ ثملظ]

 هادف ىنعمب اضيا هادتفا لاقي و ىدنناف هادف لاقي اهل ةيدف هتلعجيل هب تدَتفلا ] اهترثك ئلع اهعفاذمعيمج و

 ةدش نم اوذياعو مهلابب رطخم مل و ةوبستسي ملام مهتيئرل اوقهب مهنا [ ٌباَذحلا اور امل ةمادكلا اوراق

 مدْهلارارسا وس عزاجلا ةلمقي ام الو اًحخارص الو راكب هدنع اوقيطي ملف مهر مهاوق مهبلسام ةمئاقت و رمألا

 سبني ل يفي بلعيو بطخلا ةعاظف نم ةمهدام هنختي ا مدقملا ىرت مرد امك بولقلا ىف ةرسحلا و

 انوه مهم ءايح مهولظا 57 ةلفس نم ٌةمادنلا مهرراستر ص لان ان !ليماخ ىقبي و ةملكب

 مَن هيفو هصلاخليّنشلا رس مهلوق نم انما و اهصالخا اهءافخا نال اما اهرصلخا اهورسا ليقو  ميخفنرت نم

 ةرهظا اذا رشا و ءيشلارما مهلوق نم اهورهظا ةَماَدقلا اورسأ لهقو  ةمادذلا صالخا تنقو مهئاطخاب و. مهب

 مث * ملظلاركذ كلذ ىلع لد نيمولظملا و نيملاظلا نيب ىلا [ مهني َيِضُك ار كاف ليلا

 قح وهف باقعلا و باوثلا نم ةدعو امو بقاعملا بيثملا هنا و هلك كملاملا هل ناب مالعاا كلذ عبتا

 كلااذكرمالا نا ملعيل عجرملا هئازج و هباسح ىلا و ةريغ امهيلع ردقي ا ةتامالاو ءايحالا ىلع رداقلا وهو

 ىم دئاوفلا ةذهل عماج باتك مك ءاج دق يا [ ةظعوم ممتءاج نك ]* نورتغملا هبرتغي لو ىجرير فاخبف
 [ٌةمحَرو] قحلا ىلا هاعدو ةدساخلا دئاقعلا سم مكرودص [يف امل ]ءاود يا | ءافش ]وه ديحوتلا ىلع هيبنت و ةظعوم
 ريرقتلا و ديكاذلل ريركقلا و [ [ اًوحرْفيْلَت ديف |اوحر ةيلف [ هََمَحَرب هللا لضفب] م الغلا. لصأ « مكنم:عب نما نمل

 ةلالدل ىيلعفلا دحا فنذدحف انندا داو نم امه ادع ام نود ح رعب ةمحرلاو لضفلا صاصتخا باجتلا و

 هب حررفم ) ةناف حرفلاب امهرصخفلث ءيشب اوحرف نا ليق هناك طرشلا ىنعمل ةلخاد ءاغا) و يلع روكذملا
 هم ه هررمم < 00 0 3 8 5 2 1-1 ١

 ٌةظعوم مكتءاج < دق داري نا زو 2و - يعاب اوذكعيلف هتمحربو هللا لعب ناري ناين قحا

 ٌةءارق و سايقلا و لصالا وهو ءاكلاب | اوحوفتلفا 0 هور هجم ىلذبف هتمحر َ و وهلا ٍلضفب -

 0 7-2 غلا ضعب ىف يف اهلاق بان لالا ةذعو - ينر 0 55 5 ر ةدلع هللا ىلص هللا لوسر

 هءام د تمو

 ةتمحرو كر 5  مالمالاو هللا باتكب 0 ب ل لكان 9 هلا و هيلع هللا 9



 ( هما“ )

 هس ورب هموم مدعم م < هو ةهرو م سمه ريربس 202

 سنوي ةروس © نومدقتسي)و ةعاس نورخاذسي الف مهلجا ا ذا هنا مآ لكل 01 ءاش امل عقل ارم ارض ي سقت سا و

 - 01 هور هر*© 07 هل هم 1 ةريبودس> «٠ يع

 قوقل“ 8 ب مُكدما عفو ام ذا 7 © نوصر جملا هنم قيعتسي اذام ١ ازاكناوأ ناي ةباذع مدعتأ نإ مكيءرا لق

 ممرب هم ءريع اأو هو هم -

 هسيع 00 0 ع © نك باع ودود اوملظ ( نيذأل ليف نه َوييشتسَت بم دلك لق و

 ُط : يعم مم 60 2 2 هو 8 م هلدورب همءم
 سقف لكل نال و © نيزجممب نأ امو قحل” لا "قبر 1+ يف لع* وه قحأ فدوغبندسي و

 ىنفرا ةعم نم ( اًعْفَ الو ]رقفرا ضرم نم رم يسفلا كلم ال | هل !ناعبتسا باذعلا نم اودعو امل لاهيعقسإ

 باذعلا ٌبماج ررصلا مل كلما فيكف ناك لأ نم للا اش اه نكلو يا عطقنم ءانثتسا [ هللا اش املا ]
 و ةلاكأ 3 5 5 0 5 0 1 ك7
 رجلا كتذولا 23 [ءاجاذا] : نامزلا نم نودع ددحو هللا دنع بررصم < هل مكب دعنا يعي ([لجا ةماوعلإ

 تتقو' ذكي كرظلا' ئلع بتصن [ ناهز » ءريلاجا ءاجا ذاق نيريش ىبا أرق -اولجعتست الف:ةلاعمأ ل مكذعز

 ىنوملان نوهام مخناو مديجف تايب تنقز اذ مكاتا ل ديزأ ةنال تلق - اراهت 1 المال يق اله تاق نان ناف تايب

 داذعم ( اًراَهْنةلوق كلاذكو ميلستلا ىفعمب مالسلاك تييدتلا ىنعمب تايدلاو ثغابملا ومعلا تيبياامك نراقت ل
20001000 .- 

 ين ريهضفضلا  ىوبعلي , هو:ىعف ومئات مهو اناهب ةوحت و بسكلاو شاعملا بسلطب نولغتشم دف م دنا تددو يف

 قيلز هنم نوليعتسي ءىش ئاف رافثلل ٌبمجوم قاذملا رم هوركس هلك باذعلا نا ىذعملاو باذعللا [ةذم ١

 نرلجعتسي ديدش لوه ءىش يا ليق هناك بجعتلا هاذعم نوكي نازوجياو  لاجغتسالا بجوي هنم ٌءْئُغ

 1 اولا ىئااعت ل نم ين ريمضلا ليقو - ةجولا !ذه يف نايبلل نم نوكي نأ بجي و هذم

 نومرجملا م 0 ادم يدردخا نىذعملا نال ! "ير قلعت تلق د طرشلا باوج ىياو ماهفتسألا

 اذ ام ليق ةيف "كملف ناف ' ١ هيف ءاطخلا اوفرعت وا. لاجتتسالا .ىلع اوصدْنُت وهو. كوذحم :ظوتقتلا باج

 مرجملا قح نم نال مارجالا وهو لايعتساا كرت بجوم ىلع ةلالثلا تديرأ تلق  هذم نواوعنتست

 زوجي و _ هلليتةسي نإ ًالضف أطبأ نار هئيجم نم اعزف كاهي و همارجا ئلع بيذعتلا فانغي نا

 50 ينم اذان ككذيتا الا كلوقك طرشلل اباوج نوصرجملا“ ةذم ليمنَسي | نوكيا

 ةيالللاو ركع نومر جملا هلم لومَتْسي [ذاسو طرفا تارَخ م 5 مع اذا | منا ] نوكي لاو فيرا

 - م 0 ماي غقسالا فرح لرد نامدالا مكعوذي ل نيح هءوقو 15 هب مكنما هياذع مكاثا ني

 اذا مهل ليق يل لوقلا ةدارا ىلع [ن علا نوفل ندا نماوأ - ىرقلا لا ىنمافإ ةلرق يف ءاغلا و واولا ىلع

 مهلاييعقشإ نال نوبذكت هب منك دقو ىذعي [ نولجمتست عب ممدك دقو ] هب متفمأ نآلا باذعلا عوقو دعي اونمأ

 « مالا ىلع اهتكرح داقلا و ماللا دعب يتلا ةزمهلا كد نآلا' رق ذو ؟>: لاكنالا ءواا كييذكتلا/ءةيجت "يرعاك

 [ رش قَحأ ] نولوقيف فنرربختسي و [ كدوُكبْةتسَيَو]* علا لبق رمضملا ليق ىلع فطحع [اوُمَلَط يذل ليقف
 هتاب ضيرعتلا ىذعم هنمضتل ءازهتسالا ىف لخداوهو وه قعلا شمعللا أرقو - ءازهتسالا و راكنالا ةؤج ىلع ماهفتساوهو

 نوعوملا باذعلل رومضلا و- قحلا ةرمتج هس يذلاوهأ را لاطاجلا القحع و ها ليق هناكف نسسذجلل ماللا نا كللذو لطاب

 رجلا

- 
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٠.٠ 

!| 



 أ ١و

 للا

 هوص < سوم هم وربسص 7 همم ا جحا هرزو

 موي و © نوملظي ميسا م كلو اشيش سافلا ملظي 0 ل نإ © نورصمي : راك ولو يدعلا ىدهت
 م86 مورع مرو 2 سه 2 .ه- ه7 مايو ورب هدر 7 9 همر وهرب برب ه.

 © نيدنهم اوناك مو هللا ءاقلبأ 0 يذلا رسخ دو 0 نوفر اهقيراهنلا م ا 71 ارث م ناك عما

 7# درع - و - عن ”*.و ” ردود د ءءء 0 - ٠

 + لس ةما لكل و ©نولعفي م ىلع ليش هللا م محرم م انيلاف فكذيفودنوا مهدعن ي ذّلا َضْعَب ير ذ اما و و
 مس
 ١ مس ورعمرب ب س هءموم - ورود ود وم 2

 0 يقدم ع نأ دعولا اذه بى دم نولوقي و © نيلي 1 مهو طسقلاب ” مهليب يي فق ذق مهلوسر ءاج اذاف

 ابا و م هاي ع :
 ينعي ءالبلا دهجن قمعلا عم ىمعلا اما و ىفظتي و سدح دق ةريصب هبلق ين هل يذلا ىمعالا نال ةريصبلا

 001000 لرقعالو مهلر ئاصب 9 نيذلا ىمعلا و مصلاك اوقدصي و اولبقي نا نم سأيلا ىف مهنا

 ىمعالا و مصالا نر ىلع ردقي لا اك دابا هزيل لجنر ريع هللا الا مهتياده و: ميمامسا .. ىلع ر دقي إدا

 يلا[ كيش َسساَّدلا م طي آل هللا نا]] «ةدحر وهألا لقعلا يحجار رصبلا و عمسلا يديدح لقعلا يبولسملا

 - بسيذكتلا ورفكلاب مس نوملظي مهنكل و بّثكلا لازنا و للسرلا ةثعب نم ريل لصتي امم ايش مهصقذي ]ل

 لدعلا ليبس ىلع مهب قحال باذعلا نم ةميقلا موي مهقحلي ام نأ يذعي نيبذغملل اًديعو نوكي نا زوجي ر

 نوبرقتسي [راقلا نمةعاسالا ] هديف اببس ناك ام فا اردقاب مهسفنا ! نخلط بنقل يدلل مهماظي ال و باجيتسو و
 هع 6< ةثنررر ” م

 اوقراعتي مل مهناك اضعب مهضعب فرعي [ مهخجب نوفراعتي ] نورياص لوبا روبقلا ىف ليقو دايندلا يف مهثجل كثمقو

 اوُنِمْلِي مأ ناك تلد ناذ - مهيلع رمالا ةدشل مهنيب فوراعتلا عطقني مث روجقلا نم مهجررخ دذع كازو اليلق الا

 هدو مد ءر
 اما و  ٌةعاسالا ثمبلي مل نمب نيببشم مهرشحعن يا مهخم لاعف ىلوالا اها د تلقا امهعقوم فيك نوفراعتي و

 عم ىقجي أل فراعتلا نال دعاس َّ 6 ا نك ةلوقل ةنيبم نوكي 'نا انما و فرظلاب قاعتي نا اماف ةيئاقلا

 ةداهش يهوا  ىاذ نيلئات م ىوفراعتي يا لوقل ةدارا ىلع ا رِسَخ نق ] اركافت بلقنيو دهعلا لوط

 [ نيدعيم اوناك امو ] رفكلاب ناميالا مهعيب و مهتراجت يف اوعضو مهنا ىنعملا و مهنارسخ ىلع ىلاعت هللا .نم

 ٍباوَخ [ مهعجرم افيلاف ] | فرسعل ام ليو هذاك برجعتلا ىذعم هين فنانيتسا وه و اهب نينراع ةراجتلل
 و 2-6 ل2 و ؟ه6 هر اهط س هَ هم
 كيفرتتوا كادف ايندلا 0 مهاد يذلا ضعب فني سا و ليت هناك فرذع< فث”ديرن با اوج و كذوفوتت

 - [مث] ننعم امف نيرادلا ىف نولعفي ام نو ]عت هيهشاءللا 0 ا  ةت
 موعد هم

 أرق و - نولععي ام ى ع ينام هللا مث : لاق دك باقعلا رهو اهتجيِتن و اهاتفتقم نارملا و ةناهشلا تركذ تاو

 يح ةميقلا موي مهاعفا ىلع هتدابش نوم هللا نا كاري نا زرجب و كلاذه يا مقفلاب مث ًةلبع يبا نبا
 .٠ - - -  1 4.و و ه2»ع كو "ه2 .ه ع --

 ىلع مههجذيل و ثعدي [ لوسر مها لعلإو ا ةدهاش مهلجرا و مهيديا و مهككسلا و مهدواج قاطني

525 - - 

 يا ا مهخيب يضف 1 ةوعجتي ملو ةودذكف تانيبلاب هلو 1 مها ( ءاج [ذ ذاق ] 1 قحعلا نيد ىلا مهوعديو دبدوتلا

 - سا سا وه < 0 ل 4

 نع نيم انك ام و هلوقك نوبذكملا بلع و لوسرلا يجّناف لدعلاب [ طسقلاب ] هيبذكم و نيبنلالو
 تلا

 ا 2 يس

 فقوملا موس ءاج اذا هب لو عدت و هيلإ ا لوسر ةييقلا موي ممالا نم ةمالكاوو 5 و كععبن

 هر دوم - ب 2

 [ دعوا نك قلب مهن يضف ءاوهشلا/و 8 ىييبحلاب 1 نحر ىلاند هلوقك نامدالا و رفكلاب مهيلع نديشيل



 (هدم)
 هميءدم ه هداه ه٠ 2

 [ت1نسننوي ترو بدك َكاادَك ليوا مالو هدأ اوطبحم كامي اريدك نب © يدم م نأ هللا وذ ن
 )م م2

 2# هم ه6 هيو ري همم ٠ مث هررم < م 0 هدمسو وم 6

 !١١ .ءرجلا كفو“ هب نمي ل نم مكر لي نم ملمو © نؤيلظلاةبِئاَع نك نك ظنا ا يذلا
 ل

 سدهرخعبوب حج يس اكو صا صمضص ربع بوم ةءربمموعس ع © 2 هارعو ميمو

 ونا ع ا ا مكلمع مكلو يلمع يل ُلعَف بوبْدَك نإ و © نيدصقملاب مع

 م ارت عرعر ه جل هرعو "ر مهد صورو هد هرعم

 تنانآ * فيلارظني نم مهنمو © نولقعي ال اوناك ولو مصلا عمسُت تنافا * كيلآ | نوعمتسي نم مهنم و

 ربل لوقالم لبر( اؤيدك لبو < «اوقفإ دعنا [ نيد مُدكنإ]ةنود نمت لكب اونيعتسا 3 ةدحو ةونيعتست الف ةريغ

 اوفقي و ةرربدتي نا لبق و هرما نك اودلعي و هوهتفي نا لبق عامسلا ةهيدب يف زن ةراجافو نارقلاب بميذكتلا

 ىلع ءيشانلاك مهئابأ نيد ةقراغم نع مهدارشو مهنيد فلاخب امع مهروفن اطوغل فكلذو هيناعم و ليرات ىلع

 روهظ يف سمشلا نم ًاوضآ ثناكناو هقلاو هيلع أشن ام قفاوت ال ةملكب سحل اذا ةيوشحلا نم ديلقتلا

 يفركف ريغ نم هعّمس ةساحب اهكاردا سحب نا لبق اهنم:رامهأو ةلهو زا. ف يف اهركنا ةماقتسالا نايبو خصل

 عقونلا ىنعم ام تلق نافذ بهاذولا ىم,ةادع ام ناسف و هيهذم ةح<“ الإ هيي هنال داسف وا ةحم

 ءابألل اديلقت ليواتلا ةفرعسو ربدتلا لبق ةبيدبلا ىلع هب اوبّذك مهنا ةاذعم تمل - [هليو ايوان مها اه املو] هلوق ين

 مهنا نذؤيل عقونلا ةملكب ءاج و هب ملعلا لبق بييدكتلا ىلا عرستلاب مهمذف !دانعو !درمت ربدتلا دعب ةوبذكو

 هلثم نع مهزجع اوذقينسا و ةضراعملا ىف مهاوق اوزارو يدحتلا مهيلع ررك امل. ةزاجعراو ةناشولع نع ازملع

 ينرظنلا لبق ينعي [ ْملْبَق نم نيدلا بدك ] بيذكتلا كلذ لثم يل [ فاك ] اًدسح و اًيغب هب اوبذكن
 ايدك نيذلا ىفوهنيق ود اودناعو ءابألا اودآق نكلو..هسفنا نم فاصنا ريغ نم اهربدت لبقو ءايبذالا تارجعم

 هتبتاع يا بويغلاب راجخالا نم هيفام ليوات دعب موتأي ملو ةليواك ان مهتاي امو ىذعم نوكي نا زوجتو - نوكاش مهو

 ةهج نم 0 نيتهج نم زعم بانك هنا يذعي ٌقدص م ١ ٌبذك وها 1000 ح

 راجعالا ندع ةغولب و همظن يف: اورظني نأ لدق نكإ بييذكتلا ىلا اوعرستف ب ويغلاب رابخالا م ةدفام

 ريب هوا م © مربم س

 ماعيو ا 1 200 وت + ةرابقلا اره ىلِلبتو هنا ةهعقن ن4 قدها ا هب ةبذكو ا ابيغملاب ةرابخا !

 و . كلب 01 0 3 ام .

 نم اوبس نم مهنمو ىلا لابقتسالل نوكيوا - هب ا ال هيف ٌفقب نم مهخص و بيذكتلاب دناعي هذكو 5

 - موعد كإ 6. 2 - 8 وه "ل -22- ه

 ىلع اومث ناو رج ا فال ردداعمل دو سبل ملل كرو ساو مهلمو هب

 ك5 ه اداه

 0 يا نقف د تي ناف ىلاعت ةلوقك تردعا دقف مهلخو مذ ًّ د مهتباجا ئن هم تشُكِياو فكديذكت

 اذا فيلا نوعمكسي سان مهل و ةاذعم ردت وعمتي ص مهو ]* فيسلا ةيلي ةخوسنم َئِد ليق و

 قدصلا ٌةَلدا نونياعي و كلهلا نورظني نان و ىوابقيال و نوعي لا مهنكل و عئارشلا فنسلعو نارقلا تأرق
 و 2 3 وص تستكمل سصاربس يع . .

 مهلوقع مدع مهممص ىلا مضنا ولو مصلا عامسا ىلع ردقت فنا عمطتا لاق مث - نوددصي.ال مهنكل و ةوبنلا مالعا و

 14 495 0, 00 3 0 ا - : -

 لقعلا 5 عمسلا بلس حمتجأ |ذاف توصلا يرد ةاامص 5 عر اذا لدكسا و 2س سرعد امر لقاعلا مصالا نذل

 دقف رصجلا كفي وهو ىدعلا ىلا مضنا ولو يمعلا ةياده ىلع ردقت كلنا ٌبّسعتا ور مالا مث دقن اعيمج

 |عا/



 ( هملع )

 0 هم هدأو ممم 5*5 "تاك عر هيك |0706 »

 الا يدب ال نما عبني نا أ قحأ ٍنَح أ ا 0 ىنمفا * قحللا يدمي هللا يف قحعلا ىلا يدهي نم

 ٍط 31 1 2 - هورعرعم و هع ٍء حج 3 ١54

 5 انيق قع نم ينفي ل نقلي * اذطالا م 0 و 6 0 معل امف ىدهي ن

َّ 
 هضم جاه ع6

 هدد ويب يذلا قيدصت نكلو هللا 1 نم 0 نا نارقلا اذه ناكاهنر هر يعي اًمب مِهلع هللا
 - مرر مم هم 16 او صسودهتس م<

 نم اونا و ةلثم 7 اوتاف لق * هدركف | نولوقي م ١ 2 ندملعلا بر نم هيف : بيرال بغغأا ليصفتر

 مهاطغعا و لوقعلا نم نيفلكملا ىف بكر امب قعلل يدمي يذلا وه :دح و هللا نإ ةانعم و ىدبت مهلوق

 ىلع مهقفو و مهلاجب رطخأو مهمهلأ ٠ 1 مهقفو و مهي فطل امب و مهل اهبصن ينللا ةلدالا ىف رظنلا نيكمقلا نم

 يدي ريرع و ميسملا و ةكتلملا6 مهفرشا نم ّثحا هلل !ًذادنا متلعج يذلا ٍماَكَرَش نم لبق عئارشلا

 [يدمي ١) ] يذلا [مأ ] عابتالاب[ قحأ] ةيادهلا هذه [يقَحلا ىل يدي ”نمفا ] لاق مث هللا ةئاده لثم قَحلآ ى

 لتقنيف ناكم قى | ناتوالا نم يدنهي ال م | هانعم ليق و هللا ميدي نأ لا ةربغ يدهي الوا - ةسفلب ة

 : نا ىلا لاح نم هملاا هلقني نا الا ءادقهلا هفم صب الو يدتهي ال ءا لقّتي نا الا [ىسدبتي نا لأ ! - هيلا 0
 *ءوص ءج

 ف ”مهرثلا عيني ان يل 1 هلل دادنا 1 نومعزت ثيح لطابلاب [ىومكحت فيك مل ام ]هيدي 0 ًاناويح

 نم ينْغَي 9 ] هللا ةفرعم يف [ ّظلا نا] مهدنم ناهرب ىلا دنتسم ريغ لوق هنال [ ادا ] هللاب مهرارقا

 قطا ركل ملا, هني ءاعغش اهنا و يلا: اهنا ماخصالل مهلوق يف مهرثكا عبتي ام ليقو - [اعيشر د [ قَعلا

 عرق و - ءابالا ديلقت و ىذلا عابتا ع و امم ىاع دعو [ مهل هلل 9 ]] عيمجلا ركالاب نارملا و

 اموهر [هْيدُي نهب يدلا قيدصت] ناك[ ل وهللا نود نم] ءارتفا [ نارقلا اذه ناك ام و ] « ءانلاب نولعفَت

 فَدَصَم قحلا وه ىلاعت هلوقك اهنتيصل نهاش و اهيلع رادع وهف اهنرو زجعم هزال ةرذملا بسٌّأكلا نم هَمّدقَت

 : انصعت و قيدعت وهي كلو ىلع بذعلا ٌلهصْعَت و هيدي نيب يذلأ قيدصت نك او ترق و - ةيدي نيب أمل

 كا عورتغم نر روع ين ةءانم نوكي نأ الام ناك و ماقتسا امو مي انقو نرفع نا 5 6 و ىذعم و

 تلك نان مكيلع هللا بنك ةلوق نم عئارشلا و ماكحالا نم ضرف و بمتكاص نييبت و [بذكلا ٌلِيصفت و

 ناك نكلو لاق هنك كاردتسالا زيح يف لخاد وه تلق - [ َنِيملعْلا بر نم هيف ب َبّيرأل ] هاوق لصتا مب

 ,ريملعلا بر م اًقيدصت ناك رعلاو ناري" نا ا بر نم انثاك بيرلا هذع ايفنذم اليصفت و اقيدصت

 م6 مم 6 تو سا س5 6

 اضارقعا م هيف د بايرأل نوكيو ليصفي و قيدصتب اف نيملعلا بر نم نوكيف كلذ يف بيرال هنم اليصفت و

 ةحلا مازلال ريرقت ةزمهلا نا ىلع هقاتخا نولوقيا لب [ هبرْثدا نولوقي ما ] ميرك هيف كشنال ليز لوقت امك

 ءاردفالا هدو ىلع مانا [اوتا] نومعزت اهكةيفاللا ن اكنا (لك ٍنابراقتم نايثعملا و دافعا مهلوقل راكن اوااك بو

 - مظفلا ىسحو ةغالبلا ىف هب ةبيبش يا هلكم ةروسب ىنعمو - ةحاصغلا ر ةيبرعلا ىف يلثم مقناف [هلثم ةروسب)

 3 د د هك 5 6 .
 ةقلخ. نم [ ماعطتسا نم ] هللا نود نم [اوعدا و ] هلثم بانك ةروسب ىا ٌةفاضالا ىلع هلّدم ةاوسب ىءرم و

 .٠ - 3 نص 2-2 2
2 

 5 5 4+ ع

 دحا كللذ ىلع ردقي ال هلثمب ىتأي نا ىلع رداقلاوه هدحو هللا نا ىنعي هلثمب نايتال ىلع هب ةناعتسالل



 ( ةدس )

 20 ع ه5 درب هيل © < 26-2 4 -- مو دوه ه < مو َّح هم

 تملا 20 | جرخ م ار راضبلا ا لمي نيمأ ضرألا و املا نم مكفزري نم لق © نوركعي

 2722 9” 022 ت11. داب هرععودم مص مربع ع 0 م هدو و مدع هل هدو ءعيوسو# ه م < هدضصرف < دكا ف 6077

 !نامف كلا كير هللا مكلذف © نوقنت الفا لقف * هللا نولوقيسف - رمالار بدي نمو يا م تيملا جرختو
 م سس هرب 0 2 تم ريا همر مو 3 1

 لهلق © نوم 2 مهلا اودع يذل ئلع كير تملك 0ك < فلَذَك © 0000 * نلعتإ آل يقعلا 0

 مهد وو ىلدسدعدم مدمر ل 20 5 ريب ممم .٠ 2ج هور وو .

 تنم لح لك ورك كاب نع ثقل ودبي هللا لق * ةديعي مث قاع دج نم مهئاكوش نع

 3 . اجت

 عرق ر -|دجا.ملظي ال يذلا ٍلدعلا مهباوثو مهباسح ىلوذي يدلا وا - ةقيقح ةنيبوبرل سيل ام نولوني اوذاك مهنال
 - 0 5 ع سم 6 مو .: 7 4 ع7
 كااوقك حدملا ى اعاوااذ لظانلإ 0 قحلا هللا دبع |اده كاوقك هللا ىلإ ا اددر هاوق ديكات ىلع جفلاب قعلإ

 06و م 00 8 وم هع معاش 5

 لطب وا 5 هلل ءاكرش مولا نوعدي او !.نزاك امم مهلع عاض و نورخعي و داك ام مه لضو 1 0 لها هما يي

 ه مربو مو ه مب هر

 امهلم مكقزري يا ٍّ ضرألا و ءامسلا ٠ نم م 0 لق ] ةهل الإ ةغافش و بذكلا نم نوفلتخ# اوناك مم مولع

 همومهم م

 م م [راصبألاو كل كلم 11 1 | ةذمحر عسوب و ةكمْعَت مكياع ضيفيل,ة ةذحاو ةبح ١ ىلع مكفزرب ر عاقب دما لس

 كافالل نم امهنصختاو امهيمح#ل ى نموا ةبيجعلا ةرطفلا نم ءهدلع ايوس يذلا دحلا ىلع امهكيوستز اه ةلخ عيطتسي

 همصو مر. ٠

 ىلي نمو [ رمالا ر رددي نم 27 ءظفح و ةنءاكب 0 ئذدا !اييذر نافيطل امهو لاوطلا ندملا ىف اهدركك عم

 اميف اقع اهياع نورد ١ و م «سفنا 1 : الفإ أ وقل 07 ُ 5 صوصغلا دعب 6 ءاج ملك ملاعلا رما ريبدت

 0 كا ا را . 37
 بميرال اناجن ةدييوبر شاكلا | ىحا مكبر ] ةلاعفإ و ةدرادع ده نم لك | ةراشا أ. مكد 1 ءلالضلا نم هلدمحب مانا

 5 ير تاك 0 205 2ع 2 ءاصأ »ع

 قعلا ىطخت نمت امينعي ةظطسا ارا للعلا ىدلا نا ىذعي [ للضلا الا قعلا دعب اذامف ] رظنلا ققح نمل هيف

 - سمو -ه

 ءاقشلا ىلا ةداعسلا نعو كرشلا ىلا ديحوتلا نع و لالضلا. ىلا قعلا نع [ نودرصت ىناف ] لالضلا ىف عقو
 - تا ا ه اس - 2

 ٌّقح امك وا - لالضلا ةدعب قعلا نا تبثو قح امك يا [كلير تملك تقح ] قعلا كاذ لثم [ كلذكإ ه
 8 مهددصر مه.

 ليلا اوحرخو مهرفك يي اودرمت يأ ا اوقسف نيدلا ىلع 1 فير: :ماكر, كح فكاذكن قع ل نع نوفورصم مهنا

 قحوا - ىلذ مهنم هللا ملعو ىناميالا ءافمنإ مويلم فج عا ةملكلا ى هدب [ نومي ل ملاأد - هدف هلطقالا نشل

 ىونموي ا" مهنأو باذعلاب ٌةدعلا ةماكلاب كارا وا- ناكر ريغ ماما ناو نال لها نم مينا هللا .ةملك مهيلع
 ملم رب عرج رمد“ ممن ه تمطع

 مهو دك مل قلكلا ابي نم مكئاكرش نيم له ] مهل ليق كنيك سل نان نوذمأوي 2 مهنا | ىنعمد ليلعت

 راكم ن ناك عقاد 1 نا امم عيضوم اهناهرب روهظل قلخلا 0 ءا عطف لو كلل 5 ةداعالاب نيفردعم ر ردغ

 افرتعم املسم !رما نوركذم اهل مهراكنا يف مهنا ىلع ةلالد هيف ةيبشلل لدم ال يذلا نيبنا رهاظلل ادار
 ورم جرت سو 07

 يذعي باوجلا لف مىذع بوني لك ةرماف [ ( هديعي عامل قلعت [ةردجب هللا له ١ هيبما كفن ءالقعلا دزعء هءدحدب

 سب عيجن قحعلا-ىلاو قحلل ةاده لاقي * مهذع م ماكف قحلا ةملكب اوقطني ن ١ مهترباكم و مهجاجل مهعدي ال هذا

 . هم هم ب ل

 رق وْ يدييال ن ما هلوق هذمو قير ,ىذعمب ىرش 5 لاقي امك ىدتها ىذعمب هسفنب ىده لاقيو ىينغللا

 و 7 7 7 7 ء
 تت وا ءاذلا ةكرحب ءاهلا تءحدك و مغداف يدخبي ّلصالا و لادلا ديدشد و اهرسك و ءاهلا خلقي يدعي

 1 م <

 «ذم ر ٌةغ'بملل ةاده ودإ نه نم ىدهي نا الا قب  ئرذ و  اهدعب ام عابتال ءادلا ترسك دثو ن ,يذكاسلا ءاقتنال

 سذوي روس

 ءرجا |١

 فصخملا|



 سال

 5 هود ةارخ 2 سها امهربعص س ا ا

 مر ثيشُثأ ين مصاع نب م هللا م « مهل امد ن مهقهرت و ل ليس تايسلا اوبسك يذلا و و
 م مم - ِ -

 سا عمو ءةدتاص 2060 سن مرو مره مما هزز | م هع ت16 2

 اوكرشأ يذل 0 عي مهرشحل 0 © نودلخ اهيف م 0 كيم فىئأر 0 0 للا : 7” اع

 4 همهم <- 0 ود اه ءو- جف سه هور #

 د عكنييو اني اديه ءللب تن هيت ًانايا م 3 هش لاقو مهنيب انيك ا كردشو مكنا 0

 همربس م هرب ور

 اوذاك امص مهفع 2 ققححلا مُهدلوم هللا ى ل 0 7 تتلللا اق نسق لك اولبَت َكلاذُم © ّن نيافعل مكتدابع ن

 كل -

 - - و 5 5 2 و 8

 ةدايزلا كلرتب لو هنال لضفلا ةدايزلاب دارملا نا ىلع لياد اذه ين و هزيج/ شفخالا ناك ناو نيلماع
 .٠ ثا تاس 52  هصوردم< 0

 نم هللا نم ] ءايلاب ةلذ مهقهري كرقو  هلضف ىلع ةبوثملا ىلع ةدايزلا تانينايةمث لدو هلدع ىلع ةئيسلا ىلع

 مهمصعي 0 ةكخع نمو هللا ةهج نم مهل ام زوج و - هباذع و هللا طوس نم دحا مهمصعي ال يا [ مصاع

 هلعج ليللا نم عطقب هلرق نم ىنوكسلاب ا لاح [ املظم ] نينمؤملل نوكي امك
 ه6 ماس مه مريس هم / هص م تيم

 تاج اذإ!كثملق نان د ملظم ليلا نم م عطق يهوجو جوشخي امذاك بسك نب يبا ةءارق نافع زا لا فل

 هلوقل 1 لْيلا نم 3 لبق نم 5-5 نوكي ن ١ اما ولخا 2 0 هيف لماعلا امو ليلا نم الاخ املظم

 5 لْيْلا ن نم يف لعفلا ىنعم نوكي نا اما و - ةفصلا ىلا هئاضفاك فوصوملا ىلا ةراضفا ناكف اعطق
 2 >2 00 مرو هريو< - و هريج هس

 نسم هدسل مكناكم يف ريمضلا هب دقأ|[مثنا] و مب لعّفي ام اررظنت ىتح اوحرجت ال مكذاكم اومزلا [ مكفكم)]

 مع يام ةيف لماعلا و عم. ىينعمب ؤاولا نأ ى لزلغ ككاكرش و نيزق واد هيلع فطع[' مك ا شاوأ ]- وصلا هلوق

 واذ - اهذدلا ىف مهنيب تناك ي للا لطول ! و مهلارقا انعطقو مهيب افرق :[ مهاب الورم ] لققلا تسمم

 ها امنيا مهل لب مث مل ل ىئالاعت ةلوقك مهت نابع نمو مهلم مهتاكرش ورجقاو فكوملا ىف مهلجب 7 0-3 انالءايت

 هررموص < مهم اسم 6 سوم* .و

 مدككام ] ةنماكو ل ا 0 الم اولا وللا ند نم نوكرشت

 05 نا ]« مهومتعطاف !ناادنا هلل ارزختت لآ مكررا كردح ىنيظايشلا نودبعت مكذك امنا [ نر 0 5 3

 - و ىأوا ءءاو م57 هل

 نم ةيدجع ع د علا و ةماعلا 0 ةيفاخلا نيبو اهطدب ةقراغلا ئىد ماللاو 5 ةليقذدلا نم وول ىد

- 
 اهومعز يتللا ةعافشلا نكس كلاذب مهبفاشنن لج وزع هللا اهقِطْنَي مانصالا ليقو - لقعلا ىلوأ نم هللا نود >- 06 سن مع 4 2 2

 3 0 ىلع تقولا كللذ يفوا - 6-0-2 فاذ 3 م 5 د  مهعامطأ اهب اوقّلع و

 20 2 اظ  روم ع وعم 5 10200 بالا 0
 موي ىلاعت هلوق ةنم و ةلاح ةذنُفْيل ةفرعني و ؛يشلا لجرلا ردّت امك قودرم ما لودقما راض ما علك راطتكا

 5 عا ىعورج

 لمعلا نم ْتَفْلَسا ام رابتخاب اهربتخن يا 1 بصنو نونلاب سفن لد اولجن ضاع نأ هارت رئاوسلا ىلبت

 اهب لعفن ىنعملا و ٌةيقش يهين اننعأ نك ةنيعَس ين انستا ناك نآ"اهلمع لاح ةفرعمب اهلاح فرعتف

 ةيصاع سفن لك باذعلا وه و ءالبلاب بيصت ناري ناروتو او لمع نسحب معي كولي ىلاعت هلوقكر باخلا لعف

 ةنجا قيرط ىلا هيدهي يذلاوه هلُمَع نال تفلسا ام عبْتَت يل اولْدَت عرق و -رشلا نم ثغلعا ام ببسب
 ما ه

 هليبوبر قداصلا مهنر .[ [ حلا مملوم | رش وا ريخ نم تمادق ام اهتفيدم يف أرقت را :راذلا قيرط ىئاادا
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 ١  > 225 0هلو مو 2 1 0 ومع ع ووو 6 528 و 0

 تنيزاو اهفرخز ضرالا تْذَحَأ !ذا ىدح “ ماعتالا و سائلا لك ايد 0 ضرالا تايبن ّ ١ كادجلاف ءامسلا

 م 2 5 ا هو هدم «ىو 2 توأع | م6 - 2 ها ب

 نغت 2 2 درر لد مهد صفت كلادك * سمألاب ا هنأ هيلع نورد ذإ اهلها ىظ و
 . رع جي ©! ١
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 ل © 0 طارص كل اشي صم يدير 3 ملا راد ى 1 0 ا 6 نور ٍٍش تميالا

 3 ١  6. 35 1و 2 < 00 5 م ت1 مو مم عع هال كي

 8 جة ل مهد هو

 ليئمنلا ىلع ع حا ضرالا تادج دصف مالك [ تايزاو اهنرخز را تَّذَحا ] اضعب 1-5
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 تنْيَزا لصاو ينيزلا ناولا م اهريغب ثنيزت و اهتَسنْئاف نول لك نم ةرخافلا بايثلا تذخا اذا سررعلاب
 م سوم ص

 ثراص يِ ١ ٌتايَمأَك لعفلا لالعإ ريغ نم تلا ىلع تذيزا و ىورقو هللا دبع أرق لصالاب و مغداف تنيزت

 اهنلغا نوعفار اهترمثا نولضحم اهتعفنم نم نولكمتم [ اهيل نوردق ] تفايبا نوب دايز و - ةذيز تاذ

 اهعرز اذلعجف [ اياد ] ملس دق هنا ,هناقيتسا و مهنما دعب تاهاعلا ضعبب اهعرز برضوهو [ اًنرمآ اهننأ
 ىلع ثبلي مل يلا اهعرز نعت مل نأك [ نمد مل ناي] هلاصيتسا و هعطق يفعرزلا ن رم دصْخُي امي اهيبش [ اديصخ ]

 ريمضلا نأ ىلع ءايلاب نعي مناك نمسا أرق ر- ىذعملا مقتسي ملالا و هنم نبال عفاوملا هذه يف فاضملا فذخ

 ىشعالا لوق نم سُمألاب_نَعَني مل نك ربخملا ىلع أرق هذا ناورم نعو - عرزلا وه يذلا فوذحلا فاضملل

 ةذجلا [ ملسلا رادإ» اذا نْعَت ماناك ليق هناك بيرقاا تقولا يف لثم سُمدألاو ه نعل ليوط ءاوثلا لبوط » عد

 مهّليب ماسلا وشَعل و ليق و ةوركم لك نم نوملاس اهلها نال ةمالسلا مالسلا ليقر اهل اميظعت مسا ئلا اهناضا

 مديلع يددج فطللا نا ملع نيذلا مهو [ءاشي نم ] قفويو [ يدعي و] - امالس امالس يق لا مهيلع ةكئلملا ميلر

 ةوثملا ( سلام وردنا 1 اهبميدي هر وجزر اون ننلا قلك كابس وقت مانع ر ةتمكعل ةعبات هديشم ىآل

 نعو - هلضف لق نم مهديزي و ىل عت هارت يلع لدي ور نضفتلا يه و ةبوثملا ىلع ديزي امر [ةدايند ] ىذسعلا

 000 ةدايزلاو ا ا سابع نبا نعو  ةدحاو ةؤلؤل نم 0 كاي لا هنع هللا يضز ع

 ةرجش ا ا نم ةرفغم 0 نهاع< هرج ةنام د مما دعا

 لها:اي نا اودون ةذجلا ةذجأ لها لخد اذا عوفرم ثميدحب تءاجو - هللا ؟جو ىلار رظذلا دايز نا ةريجملا و

 اهاشغيل[ مه وج ر قهري الوزهنم مهيلا بحا وه ايش هللا مهاطعا امم هللا وف هيلا نورظنيف باجحعلا فكيف ةفجلا

 امب ًاركذاراذلا لها قهري ام مهقهري 9 ىنعملاو لاب فوسكو ناوهرثا )و [ ٌةلذ الو ] داوم اههف هرجع [ رك

 اوبَسَك ىيدلا و ]ةلوق هجو ام تلق ناف - ةلذ مهقهرَد و - ةردق ابةهرذ ىلاعت ةلوق ىلا رت لا هةييجرب نم بسلا

 اونا تيمزت يلع ار طق سك يذلا ”نوكي نا اما ولخي ال ت عع م ءازج < تايسلا

 ىلعاولثمب ةقيس ءاز ءازدح تالا ردك دذلا ءازجور دقي نأ انا ناهلتسل ةثيس ءا ءازج 5200 'و ليف ةناك

 ىاع افظع لوالا ىف نال لوالا نم جوا اذهر اهيلع ىازي )ل اهلثم ةليسب ًةدحا و ةئيس' ىزاجي نا مهؤازج ىنعم

 |رعبب
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 52 عومو 6 8 ل ا كك < تل 2 هرعم

 لك نم جوملا مهداج و فهاع 2 208 اوحرف و ةبيط مرسا مهب ننرج ياسا
 ان 2 م م عم وربع < 5 8. مسدم 9 3
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 هريس يي نب ارسعم هللا .اومد مهب طيحأا مهلا اوُنَظ و ناكم
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 هرب موم -- هرب رعد ٌظ قل سمرببص مع سا مر ؟- ءءء سم

 مكسقتا ئلع مهيغب املأ ساغلا 5 ارب رغب ضر را ىف نوغبي مه اذا ا املكا# عزز نيرعشلا
 رب رجدوم 2-52 2 2 - هع هموم ممر وع

 ص ةئلزنا ءامك ايدل ةويعلا 1 امن 6 6-5 د مب مثيذذن معجم يلا م ا ةربعلا َعاَّنَم

 1 مهيقتلا وراكنالا مهنم يءدتسيو اهنم مهبجيحف مهلا مهريغل ركذي هناك ةغلابملا تلق  ةبيغلا ىلا باطخلا

 ىن امك ناتدئاز امه ليق تلف  بسنلا“ ىلي ةدايزب يكلغلا يف ءادردلا ما ةءارق هجوام تلق ناف

 كلل ورع يفر يمضلاو -ةيف الا ىلفلا يرجت ال يذلا رْثَدلا ذاملاو للا هب كارينا زوجبو - يرمحالاو يج .راخلا

 نتاج لا هيلع لد يملذلا نال اضيا كامل ءادردلا ما ةءارق ينو - لع يخا لعف يف دسالاك ىلُك عمج هذال

 طيحأ ] جوملا ةنكما عيمج نم [ نعم ديم دعا وسلا يا ةبيطلا مرا 1

 هب :كارشا ريغ ىم | نب ريدلا 1 هي كالهلا ىف الثم ي يحلب ودعلا ةطاحا لعج اوكلهأ يا [ مهب

 نوغجي ] لوقلا ةلمج- نم اود نالوا لوقلا ةدارا' ىلع [ دن دل ] هعم هريغ قئذيخ نوعي )ل مهنال

 مارت اذا ٌحرحلا ىغب كلوق نم هيف نينعتُم كلذ يف نيفارتم نوٌديعي و اهيف نودسُفي [ ضرلا ىف
 نيملسملا ءاليثسا وهو ك تاق ىو نوكيال يغجلاو [ قَحَأ ربعب ] ةاوق ىذعم انم ثق ناف  ناشفلا ىلا

 - 1 ١
 - هلاو ةياع هلا ىلص هألا لوهنر لعف امك مهراجشا عطقو مهعورز قارححا و مهر مدهو رق ضرا ىلع

 2و

 تعز اذا تلق د ىنيتءارقلا نيب قرغلا انما فعنلت“ 15 ناف - بمصصخااب [ايندلا] يكل عادم ] قيرق- ةظيرف يذبب

 ىلع .مكيغب امنا الذعم و ْمهَلَع ىغيف ةلوقك هتلص ْمُمسّقْنَأ ىلع و مكيْعِب وه يذلا أدتبملل اربخ عاّنملا ناك
 تبصن اذاو اهلءاقبال ايذدلا ةويدع'١ ةعفنم ضعب ىلع مكضعب يغب ينعي مكسكج م 000 نيذلا و مكلاثما 32 - م 4 1 5

 دكوملا ردصملا عضو ىف ايندلا ةويعأ١ عام و مكسفنا ىلع لابو مكيغب امنا هانعم ةلص ريغ ربخ م سقنا ىلعف - ديل 1 0 مرو صمم

 امت دعب اَينَدلا ةريكلا عادم وه ىلع عئرلا نوكي نا زوج و - ايذدلا ةويعلا عانص نوعتمتي ليق هناك
 ا - 4 ١ . .و . 7 .٠ 5

0 

 دي

 ىيميلا و ّيغبلا اباقم رشلا 0 0 لص 2 تالا هيلع ةذعو - اهولتي ناك 0
 لبج ىغبول سابع سا نع و -نيدلاولا قوقعو يغبلا ايندلا ىف ىل !اعت هللا امهلجعي نان يدر و - ةرجافلا 1

 يغبلا 0 يغبلا كح 'ماي عرعش « هيخا ١ نينيبلا نب نب لكم نوماملا ناك يغابلا ل لبج ب

 دوح# نعو# ةلفساو ميلاعإ جم تدنإ « لبد 1 اع مو ل ىغبولف 0 ةلدعا ءرملا نائريك عر 1 عر صم

 نم اذه ٠ مكسفنأ ىلع مايحب اما ىلاعت هللا لاق ركل و ثكنذلا و يغبلا هيلع ىك هيف نك نم ثلث بسعك نب
 هنافج يف ضرالا ثابن لاعب لابذلالا دعب اهمدعت ضارقناو اهيضقت ةعرس 3 ايندلا لا> تيت سر ملا ةيرلشتلا

 و 423

 طلاخ ىنح هبيسب كبتشاف [ ب 1 ةيفرو ترضخ ضرالا بز و فئاكتو تقذلا ام دعب اماطخ ةباهذو



 تيل

 ع 2 ةإ .46 2 4 مر. ه2. هدأ جو هب 5 ىهمإ فو 26 00 هم ورب < هم سو | وممدو2 هو
 |* سدوي ةروم اررظتناو هلل بيغلا اهنا ل قف هير نع هيا" ةيلع لزنا الول 000 + فيس مهنيب يقل

 ١ 4 م 7 هصضصاوعاو سمورتو ناي هرعص#“ ©

 هللا لك * ايل يكس مل ا سَ درع دعب نم ةمحَر سلا انقل اذ " 6 نيرطُنملا نص مك علا 1
2 

 هربمو <

 كك د ردا و ربا ىف كرَيسي يذلأ وه © نورت ام نوعي انلسر نا ٠ رغم عرسأ

 ممحلاريخات وهو [ كبَر نم ثقبس ةملك الو و]ارايد نيرذاكلا نم هللارذي مل نيح نانوطلا دعب ليقو - ليباه

 ريخاتلاب هتماكق بم رلطبملا ىم قحملا زيمكر هيف اوفلّتخا اميف الجاع [ مهيب يضقل ] ةميقلا موي ىلا مهنيب

 [ هير نم يآ يع لنا اول ] اولاق و باع و باوث راد فاتو فيلكت راد رادلا ةذه نوكت نا ثبجرا ةمكحأ

 يللا ةرثاكتملا ماظعلا تايآلا نم هيلع لزنا امب نوذتعي الاوناك و اهنوحرتقي اوناك يللا تايأل نم هيا اودارا

 ثايألا ىن ةدبرغ ٌةعيدب رهذلا ةجو ىلع ةيقاب ٌةيا 55 نارقلاب ىفك و اهلثم ءايبنالا نم دحا ىلع لري

 ل ةد طق ةيأ يلع لزفي مل كو لوف اك هز ارعج و تازجعنلا يب نم كلاسملا قيد

 تتيَحلا ١ اما 5 1 يغلا ف مهكامهناو نتلا ىن مهيدامت و مهداذع طرفل كلاذو هب 3 559 ةدحاو 3 هيلع

 تايالا لازنا نع فراصلا نأ يذعي هب لحال الو يل ملعال هبرتاقيملا"قيفلا 30000 ياا [ هلل

 هللا لعفي امل [َنيرظّتْنمْلا نص ْمُهعَم يِنا ] ةومقحرتقا ام لوزن[ اررظننأف ] وه آلا هملعي ال بُيِمُم رما ةحرققملا

 ايحاب مهدحر مث نوكلهي اوداك تح ةكم لها ىلع نينس عبس طحقلا هللا طلس ه تايآلا مكدوعجر مكدانعل م

 اهباوج ةرخألا و طرشلل ىلوالا اذاو هنرديكيو هللا ٌلوعر نوداعي و هللا تاي يف نونْمطي اوقفط مهمحر امن

 مهنطلاخ [ مقسم ] عمو - قلخلا ةيوطملا ةروكمملا ةَنراجلا نم ةّيطو ديكلا ءافخا ركملاو - ةاجافملل يه و

 تلد ىلب تلق - اركم عرسا ةلوق مد فيكن ركملا ةعرسب مهْغَصَو ام تلق ناف - مهيف اهرثأ دوصباوسحا ىتح

 لبق هيلا اوءراسو مهنصر ملا ٌعوقو ارأجآف ءارض دعب نم مهانُمحر اذا و لاق هناك ةاجافملا ةملك كلذ ىلع
 3 مق يو ىلعت ل نا ىنعملاو مهتم نوغّْيَسي امثير اوثباتي' مل و ءارضلا نسم نم م 5

 ًايناخ ةنوكظت ام ناب مالعا [ نوبي انلسر نا ] مالسالا رون ءافطا يف نولمعت فيي اورَبدَت نا لبق مكب ةعقوم

 .اذكوَُب انيقس مهلوق مهركم لبق و اهلا ودانلاب [ نووُكمُي ] يرق و - مكذم مققذم وهر هللا ىلع ىفخت ال اًيرطم
 انرطم ىنولوقي نيرفاك اهب مهنم ٌةفئاط يفك اهب مهيَسَمِي و ةمعذلاب موقلا َمِهصِقَل هللا نا ًةريره“ يبا نع و

 تلق نان - نورشتتت رشب مكنأ ذا مل - ضر يف اررشتنان ءلوق هلثم و 'مكرشْفَي تباث نب ديز أرق - اذك وق
 نوكلا لعج ,ا تلق  ىلفلا ىف نوكلابوه امنار جلا قرييستلاو رييسنلل ةياغ ىاغلا ىف نوكلا لش كغيك

 هناك اهزيح يف امب ىنَح دعب ةعئاولا ةيطرشلا ةلمجلا نومضم نعل و رييستلل ةياغ كلفلا' ىف

 كارت د بفضاعلا ؟ يرلا يح نوم تيك و تيك نكو ةثداحلا هذه تعتو اذا ىتح مكريسي ليق

 تملق - اوعدن تلث ىناف - اهتءاج تلق - اذا باوج ام تلق ناف  ءاجنالاب ءاعدلاو الهلل نظلا و جاومألا
 نع ماللا فرص ةدئاف ام تلق ناف هب سبتلم وهف كلالهلا مهنظ مزاولا نم مهءاعد نآل ارذظ نم لدب 10 2 2 0 9 517 5



١ 

 ( همه )
 ةررموص سد هرب ترو سس 4 هم اه مورو مم - ١ هر مس رعود «ءدا اهم ٠

 0 ا لاا ل هنا * هقياب بدك رآ ابذَك
 راد ٍَط هيد هد و 4 و م هد

 ضرألا يف 17 ا ين لع َآ امب هللا نو لع هللا دنع نا ءالوه نولوقي و

 كبَر نم تقبس مكر اوُفلَدْخاَم ةدحاو ةمأ ا ساّنلا نك ام و © نوكرشي امع ىلعت َر < 6 هلم 5 صر »لس ٍّط همي دوم هع م )طم

 هذم متعمس امو ةرارعا نم ميش ميلع ىفخب لو هلاوحا ىلع نوعلطت ةفس نيعبرا مكينارْط نبد غلب دقر
  يناسل ىلع هب مكماعا الو [ هب مرد الو ] هب مهقصلاو هذم ساذلا برقا نم نحا هب ةذرع الو كللذ م افرح

 ةءارق هدضعي و ةئيضرا و طق ئذعمب ف ةكافرابو ةتاطعإ لوقي نم ةغلي لع هب ب مكتاردأ لو نسحلا أرقو

 ليق امك ةزمه فلالا بملقي نا امهدحا - ناهجو هيفو - زمهلاب هب متر الر ءارغلا كس الو سابع نبا
 ٠  -2-- 2 5رو هميم -

 اذا فلالا نا ئرتالا دحاو داو نم ةزمهلا و فلالا نال كلذ و قيوسلا ت'الحو تيملا تأثرو سلب كا

 ىتعملا و براد ةتلعج اذا هتأردإ و هّتعفد !ذاهتأرد نم نوكي نا يناثلا و  ٌةزمه تبلقنا ةكرحلا اهم

 تابثال ءادتبالا مالب هب مكيردال و نمثك نفقا ناو يذنوبذكت و لادجلاب يذنوأر دت ءامصُخ ةترالتب مكتلعج الو

 نم داشي نم نع نمي هنكل و يرهغ ناسل ىلع هب ممم ميلع انا هّثولت اساللا ءاشول هانعمو هارْل

 يسلب 2 عقم دل هع مكيف تدل ل قد ]. ساغلا رئاس نردا القا اهل ينارو ةماركلا هذهب ينصخغف ةدابع

 تتكو هيلع تردق الو ةوحن نم أيش ايطاعتم ينونرعت ملف الهكو اًعفاي منيب اميف اعمنا دقف ينعي

 اذهو يلثم نمل هللا نم آلا سيل هنا اوملعتن [ نولقعت هنآ ] هعارتخاب ينومهتتن ناببو ملعب افماوتم

 [ ابذك هللا ىلع ىرنفا نعم ] هيلا هارتفالا ةفاضا نم اًذه ٍرْيَ نارقب تن مهلوق تحت ةوسو امع باوج

 ةوئاضا امم ايدافت نوكي ناو - داو وذو كليرش وذ هذإ مهلوق يف هللا ىلع نيكرشملا هارتفا ديري نا  لمتحي

 اهردبع نا لهقر -رض الر عفن ىلعر دقتال يا نامج ىه ينللا ناثوالا [ معي الو مُهرضي الاص ] ءارتفلا نم هيلا

 ةيصعملا ىلع اًبقاعم ةعاطلا ىلع ابيثم' نوكي نا دوبعملا قح نم و مهرضت مل اهتدابع اوكرت نا و مهعفنتمل
 واعف الش نولوقي ] اوناكو ةلئاذو ًاناساو لمه ةانسو ىزعلا ةكم :لهاز»تاللإ ىؤديعي فئاطلا لها ناكر

 [ ملعب ام هلل نوكيا ] ىزعلاو تاللا يل تعفش ةميقلا موي ناك اذا ثراعلا ىب رْمّملا نع و [ هللا دنع

 طيعشلا تاذلا ماعلاوهو هل امولعم نكي ملاذا و هلل مولعمب سيل امب ءايناوهو هدنع ءاعفش هنوك ةنوردخلل

 اوبن فيك تلق ناف - هنعربخ# غل سيل اربخ لكف هذع ربختو مَعْياَم «يشلا نال أيش نكي مل تامولعملا عيمجب

 لطاب هب اوأينا يذلا ناب مالعا د مانصالا ةعافش وه يذلا لاعملا نم وعدا امبو مهب 0 بيني هللا

 كيرقو - هماعيالامب ٌلجرلا لجرلا ركب امك هملع هب قاعتيال ءىشب هنررجخت مهنكف ةعصلا تدعت وطنُم ريغ

 ا[ م ] ودعم فّتنم وهن امهيندجوي ملام نال هيفنل ديكات [ضرألا ىنالو تومسلا يف هلوقر فيفختلاب وعن

 سّْملا َنكاَمَو مهكارششا نعرا هب مهنوكرشي ىنيدلا ءاكرشلا نع يا ةيردصمرا ةلوصوم ام و  ءايلاو ءاقلاب كبرق
 و - دم ١ 2 - - م هه م« هلل

 ليباق َلَنَق نا ىلا مدا دهع ىف كلذو مهنيب اوفلتخا نار يغ نم ةّدحاو ةلم ىلع نيقفتم ءافدح [ ٌةدحاو ةما قا



 ( همي )
29200 

 !+١ سنوي ةروم يون يفلت نم هَل نأ يل نودي اَم لك هلدَب دا اًده ريغ ارقي تلق اقل نجرب ال نيد 2 ل .رمسس رو هم 5 م

 ١١ ةيدجعا هولك اَس هلل هول لك © مدع ويباع ير تدصع نا فال يذ 3 1 يل ىَمِؤُي امال عب نأ
 0 هللا ىلَع ىلا مص ملط نمت © زل دق دنت نس و تالا هب رد آو ميل

 دم 8 لن وم ضع : م ا : نا
 نال رظننب ال نولمعتب بمصخلا لح“ يف [ فيك ]و مكلمع بمسح ىلع مهلصاعين ارش وا اريخ ىولمعتا رظننل

 مس و

 ىلاعت هللا ىلع رظنلا زاج فيك تلق ىنآف - هلماع هيلع مدقتي نأ بج هين ماهفتسالا ىنعم
 2 . و 1 - 5 5 27 م هَ 3 . 0

 ةبش ادوجوم يشلاب ماعلا وه يدلا ققحملا ملعلل راعتسم وه تلق - ةلباقملا ىذعم ةيفو

 ١ ١ ا لا 100
 اولاقف نيكرشملل ددعولا و ناثوالا ةداجبع مذ نم نارقلا ىف ام مهظاغ هدققع” يف ناعملا نايعو 0-0

 ةمحر ميا باذع يأ ناكم لعجت ناب [هُلَدَبو را ]كعبتن كلذ ىم انظيغي ام هيف نوفا خانم نارقب تا 1

 ناكمع ضي نا وهر ناسنالا ةردق تحت لخاد هنال ليدبتلا نع ٌبيِجُي ناب رماق اهتداج مذو ةبلألا ركذطقمتو

 [ْل َنوُكباَم ] ناسنالا هيلع رردقمر يخف رخأ نأرقب نايتالا اما ر ةبلالاركذ طقسي نا و لنا امم ةمحر هيأ باذع ةيآ
 .٠ 592 25 0 3 سس "6 256 0222 ةاح هلأ ىضاودو / - 1 0

 نم | يعفت ىاقلتا نس ةلؤبا نا] -يقحب يل شيا ام لوقا نا ىل نوكي ام ىلاعت هلرقك لحام و يل يغبذيام

 و ١ 224 ١ هةر 8. 2526 5 4 3 3 2 5 0

 ايش رذا الو ا ا يح اهلا عبتا نأ ] يبر فكىلذي ينذرمأي نار يغ نم ءانلا تفب عورقو -يسفن لبق

 و 6 9م 2 2 0-5 - .٠

 تعبت ةيا ناكم ةيا ثلدب ناو قع تعبت هيأ تحسن نا ةرماوا و هللا ىحول اعينم الا كلذوحت نم
 5 [يِبر تيصع نإ فاخأ ينإ ] مسن الو ليدبت ىلا سيل و ليدبنلا 00 ا ل ّ .
 تا اولاق ىقح نار ارزقنا لتحل نايتالا نع زجعلا مهل نيدت ورهظ اما تمالك ناد [ ميظع موي باّذع ]
 ني 0

 يل ءاَشن ول نولوقي ا نونردعي ال لسا ا تلق الذع 0 نارقب
 2 2 عد 22

 نأرقب تن اودارا مهلعل تلق نان - زجعا مهنم دحاولا ناك هذع اوزجع اذ 1 ايياحصتو راكع وذ
 يووم ه2 < و هه

 لهستي ام / نوكي ام هلوقب دارا و هدهح نم نارقلاب تدثإ امك ى خرا ةدج نص هلوباوا اذه رِوُغ

 مهضرغ اسم 0 تّيصع نإ ٌفاَخَأ يا هلوت 5 7-5 هلدبا نا ىثذكمي امو يل

 ةيفن نآرقب نارق لادبا حارنقا امآ ركملا و ديكلا تلق  حارتقالا اذه يف مهركتا و سانلا ىهذأ مهو

 رابتخالو عمطالف رييغتلا و ليدبتلا حارتقا اماورخأ هناكم لدباف هلثم ىلع رداق كلا و دنع نم هلأ

 ةّجحح ليدبتلا اواعجير نم اورخسجف هكلهي الوإ ءنم اوجذهف عللا هكلبي نا امان ليديا مدمني نا هنا و لاك

 هئادحاو هللا ةيشمب الا تسيل هترالث نا ينعي .[ ملم هولك ام هللا هاو ] هللا ىلع ةئارتفال ىهعصت و هيلع

 نم ةعاس هآماعلا دهاشي مار عمتسي ملو مّلعتي مل يما ٌلِجر جرخي ناوعو تاداعلا ىع اجراخ ابيجع ارسا

 روظنمرز رودس لك نلعولفلو ميصف مالك لك ر هبي ًاسيصم اباتك يلع أرقيف ءامّلع هيف كلب يف اَشَن ال و ةرمع

 هللا لا اهماعي ال يتلا بويغلاب اًتطان نومي امو ناك امم رابخأ و عورفلاو لوصالا مولع. نم مرلعب ًانوعشم
 رعد



 ( هاله )

 8 . 4 5 1 مسدهعبعيو تو مم - ماع مسام سو © رثمم

 امئاق ا ادعاق 5 هيج .افاعد رضلا ناسا 0 اذ و ©6©) نوهمعل م نايف ف انقل نوجرد ١ نيدلا زفنف

25 
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 ص - - - © تح
 ةئفاضا ورجدلا ف مدق نالعل ليقف اهب عوجي اهبحاص نك اعاب و ديلاب لى 0 ينال ادب هل تيس امك امدق

 ١دج 95 ارنا انا قد" م ام نك ةميظعلا قباوسلا ن مم ا و لصق ةدابز ىاع ةلالو قدص ىلا

 مهزج“ 5 ع '! لوسر ىلا ةراشا 0 [رعشا ] ا نمو رسل نم د ا امه و بادعلإ

 | عع



 5. ةيزقلا) "روع

 ءزجلا

3 

١ 

 ع

 (ه00)
 نت مو. و يبات هم .و ا ه هر ”هورك ةمودبل م ص هرورتمس تا“ ىو سوسو « يايا <

 دحا نم مري له * عب ىلا مِهفعِبرظ م تزن ام اذإو © ومدير الو نوبوشي ل مث نيترم وا ةرمس ماع

 56م م هو سام ىو 5.١ سورع رتوس 5 هه و. يي مو --- هرعر97 2 سي ىهب معجم هرم ”هرع وع هند يدم س١ عم

 - لا هيلع زيزع مكسفنا نم لوسر مك ءاج نقل © نوهقفي ال موق مهلاب مهبواد هللا ف ص * ًاوفرصذا مث

 هلم ني سمع ع 7 هة ”هثتمدءو وهررم « ه هرم 9

 5 يظل شرعنا بوو تلو هيلع“ وهل هلا هللا يِبَسَح لق أولو ناف © مييحر فوكو ن نينمؤملاب مكيلع

 - - - - 5 : 3 5 هو ١ .6 .٠ «ه © هموم 20 : 5

 يحولا هللا ديدجنب اوددج املك مهنا مهرفك ىلا امومضم ارفك مهسجر ىلا اناكلا مهتدازهف] لمدعلاو ناقدعالا

 . 2 مو 6و وع 2 < هدم هدو 3 25 5 5 03 2 0 2

 طديقلإو ضرملاب نولكبي [ نوذنعي ] ءادلاوءاولاب [نوردإ لا ارا] ئرد-مهباقع فتوءاضتو مكجخسار ,هرفك كادزا انافنو ارفك

 ممر عدم ”ةهومدم <

 وا - مهرما يف نررظني الو نوربتعي الو نوركذي الو مهقافن نع نووي أل و نوهتذي ال مث هللا داب ي نم امهريغ و

 هترصن نم هيلع ةللا ل ازد امو ةرمها نونياعيو ملس و هلأ هيلع هللا ا هللا لودر داهجلاب نولتيي

 7 0 ٠
 مهلدقيف ملسو هلا و ةيلع هللا كلم هللا لوسر 2 نوهعلا نوضقني و نوبدكيف ناطبشلا مهددعد وا - هدديات و

 له نيلئإف- هب ةيرخ# و يحول اراكذا نوويعلاب اوزماغت |[ [ ضعي نيل 0 َرظَذ ]* نورجزذيال مث مهب لكني و

72 

 مهنيب حاضتفالا ناهنف كل ىضلا انبلغي و ةعامتسا ىلع ربصنال اناف فرصنذل نيملسملا نم [دحا نم مكيري

 ام اذإو هانعم ليقو - دحأ نم مكبر له نولوقي 0 و جررخلا ريبدت يف نورراشقي اوقمارت وا -
 هيأ 272 هي

 بولق ينامع مهبولق فرصب و نالدخااب مهيلع ءاعد.[ ممول للا 25 ىنويقفانملا بيع ىف 0 تازنا

 مع رم ةه

 نم [مكسفنا نم ] اوهقفي ىنح نوربدتي ال [ نويتفي ل و ل مهنا ببسب[ مهاب ]حارشنالا نم ناميالا لها
 لعزيز ] هلوقب مئاتنلا نم ٌةبسانملا و ةسناجملا عبقي ام ركذ مث مكلثس يَ يبرغ مهيمن, نير, عنج همص ومو

 عوقولا و ةبقاعلا ًءوس مكيلع فاخب وهف ةرركملا مكالاقلو مُكُدَكَع مذم اضعب هذوكل قاش هيلع ديدش يا [ مدع ام

 هبءاج يذلا قعأا نيدب ناعستسالا و هعابتا نع مكنم دحا جرخب ال ىتح [ مكيلع صير َح ] باذعلا ىن

 يه .ليقو - مكلَضْفا و مكفرشا نم يا ممسْقْأ قم كرقد [ مح فور ] مكريغ نم و مكذص [ نينمْوملا]

 0 هللا عمجي مل ليق و  امهنع هللا يضر ةَشئاعو ٌةمطاف و ملس و هلاو هيلع هلْلا ىلص هللا لرب فار

 اوضرعإ ناف [ اولوت ناف ] ميحر فودر هلوق يف ملع و هلأ و هيلع هللا ىلم هللا لوسر ريغ دحال هئامسأ نم

  مهيلع كرصان وهو كلنورضيال ر مهّترعم فيناك وهف هيلا ضوفو نعتساف كوبصان و كلب ىناميالا نع

 تريرن ةياورشأا اهععك َّت [يبا#ل ا ردت دحا ردْقي ال شرعلا شانعا نياونعواذ جفرلاب م ميظعلا عرق و

 1 3 نارقلا يلع لزن ام مس و هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع - م 9 قل
 و” معد

 د ا سال ساق امهناف ٌدحا هللا وه لك و ةءارب ةروس الخ ام افرح فر



 )0١ه (

 2 2. 2-6 هم م رو < همو ةهر5 هم م* م م اهبربم 2 نى "رعدمروم

 3 اَذإَو © نيقثملا عم هللا نإ وملعاو 0 ةللاع امين اردجمل و راقتلا م متولي ن يذلا اولا اود يذلا ب
 مورو ةسمو- 5 هه هوو 11 ٌ روم سس مدل ريبمجج م تب هدعم < 5 مف ه رهرع
 © نورشبنسي مه و اناميإ مهت دازف اود يذل 0 © نامي هذه هتداز 5 لوقي ى م ل مهنهت ةروس تاونا

 4 ل ه مدر ود هدب 2 ”مرب | هرب مربع س2 . وهدد ه هري» ٠

 لك يف نوندغي مهنا نوري ال وا © نزرفكمهو اوتامو مهسجر لا اسجر مهئالازف ضرم مهيولق يف يذلا امر

 اهذخا يف قاشملا اومشجني و ٌةهاقفلا اوفلكتيا [ نيدلا يف اوهقفَيَل ] ريفنلا مهنوفكي مهذم ٌةليلق ٌةعامج ةريثك

 قويصخا| و ,هداشرا و مهموت راذنا هقفنلا ىف مهتمه ىمرم و مهضرغ اواعج#ل و [ مهموُت وردي و] اهليصحتو

 طّسبنلاو سّئرتلا و ردصتلا نم ةكيكرلا دصاقملا نم هنومؤَي و ةسيسخلا ضارغالا نم ءاهقفلا هيحتخي ام ال مهل

 بالقنا و مهنيب رئارضلا ءاد وك و اضعب مهضعب ةسفاذم و مهيكارم و مهسبالم يف ةملظلاب هجشتلا و نالبلا ىف

 بنقعلا ”طوص نوكي نأ ! ىلع 2 و هيدي ندب ١ دج مؤرخ وار 3 3 ةسز لص 5 اذا مهدحا قيلامح

 0 مهلعل ] اداسم 3و ضرألا يف اولع نوديردَل لج وزع هلوق نم ءالؤه كعبا امن مهلك ساخلا نود

 ناك ملس و هلا لنا انلا 00 هللا لوسر ناوه ورخآ هجو و - احلام المع اولمعيذ هللا اورذحي نا ةدارا

 مهرخأ نع نوذمم ملا قجتسا دادلا تايآلا نم م نيفلختملا ىف لزنأ ام دعبو فكوبت ةوزغ دعب ادع قطعي اذإ

 ىلا ةفئاط 0 ةقرف لك نم رفذي نا اورافا بدلا ىن هقفنلا و يدحولا عامذسا نءاعيمج اوعطقذاوريفخلا ىلا

 ارثا م ظعا ةجح لاب لادجلا نال دكالا داهع اوه يذلا هدفنا ع اوعطقني هر ى لح نريقفني مهباقعا | ىقديو داهجلا

 هرب م

 اور فدبلو - مهذيب نم ةرفاذلا ف فئاوطلا دعب ةيئادلا قرغلل هيف ريمضلا اوه هلوق و  فيسلاب لادجلا نم

 - مه ءيصيم م سا هوم م

 خولعاو مولعلا نم مهتبيغ مايا ِي اولصح امب مهيلا اوعجر اذا - ىنيرئاخلا مهصوق ةيئابلا قرغلا ردنيل 5 مهصوق

 هرعرورو

 ةرفكلا 0 بجاو لاتقلا و معفم نوبرقي [ مكنولي ] هقفنلل ةنيدملا ىلا ةرفاذلا ةفئاطلل ريمضلا لوالا
 سو ددممو < -.ةهبردهص 2

 هّموق هللا وسر براح دقو ندير دبرقألا كدر دشع رفاردلاو هريظنو عا ٌبردالاف ٌبرقألا ىنكلو و مهديعب و مهجدرق

 اوناك مهنال مرلا ليق و د راس طي رق لك ماشلا ازغ 2غ مثازاجعا برع نم

 اولاين ةيحاتلك/لها (ىلع'نضورغملا "فكها كيمو !قارحلا نم. ةنيدملا ىلا, فرقا ماشنلاو ماشلا نودكسد
 ه7 تا

 لاقف مليدلا لاق ن مك لدتا هنإة دع هللا يضررمغ: نبا : نون -١ىورمخا ةيحان لادا مهلا رطضي ملا ام مهو نم

 هرطنو  ةامعسلا ةطلقلا و ”ةطغضلاك ةظلغلاو ةدشلاك ةظلعلا و ىملثلا تاكرحأب 10 كئرق و - مورلاب مكيلع
 هةهمم هربوا س

 هةنم ورع و لذقلا ىن د فعلا و ةوادعلا 500 رلاثقلا ىلاعربصلاو 3 ارجل عرقا وده ا و م ظلغا َر

 رو مع دم © م6 32 .٠ هرب هارب نم هد

 [ لوقي نم مهنمف ] 5 ودع 0 اع فءارثي اف داقتا نمر صني [ ىيقملا عم 2 هللا نب د ين د ر رامي ' مكدخات الو
 ّح 1 ٍِ

 مهداقنعا و نينطوللاب ءازهكسا و اراكنا ا اناميا ] ةروسلا [هذه هنا مكيا ] ضحوا مهضعب لوقي ىيقفانملا ن

 همز < مع 5

 هيجع أرد و - ءادكبالاب 0 مكيا و هب لمعلا و يحولاب لصالا ماعلا ةدايزب ناميالا ةدايز

 هريدم وص

 ا اناا ١ مهد ف ف ] نامي 0 5 تثداز مكي دا هريدقت هتداز ةر ا لعف رامضا ىلع د مكيا ريمع نب
20-2 

 اث) و تادثلاو ىوتوال ديزا اهنال
 ىلع عقي ناميألا نأل ناميالا ىف ةداي ايز لمعلا ةدايز ناف المع مهتدزهرا -ردصلل

 8 ةبودلا ةروس



 ( ه0 )
 سوربي سم مر ه ص بت ج 220 1 رود نر ءوم ب

 نوثطي الو هللا ٍليبَسْيف ةَصْمْحسل < مهاب كلذ * سفن نع < مهسفنأب و كري لو هللا لوسر نع

 نوقف ©َنينسحُملارجأ ع يفي 1 هللا نا ميدلع هبه بنك يولع نم مم ولافي ال وراقكلا ظيغي افطوُم

 وسعود مدرب هرب م5 ميسو هده سهر
 اور نونم ولا ناكامو © رولي اوم ا ىلإ هللا ميزجملا مهل بنك الإ انا وحطي يكل وعسل

 ْ ممم مدص و تتّيدس 5١ م 2 مسد اس ةهربمصمد ةهربر هرب سن سمس 0 هرمي ده همم م ممو

 © نورذح# مهلعل مهيلا ! اوعجر اذا | مهموت اورذنبل و نس ريدلا يف اوقفت ئاَط مهم ةقرنلك نم رع الولن“ ع

 كما ل 5 كا
 نا ةراشا [ ىلذ] -ةيمحو ةغناب هقعباتمل مجييهت و هيلع مهل خور و مهرمأل م عم غيلب يمن اذه و هيلع

 ىييدو رب موعد 23-22 هم

 [مهبيصي آل مهنا ] |بيسب كثرحولا فذ لوق هناك هكعياشم بوجو نم اوفي أ 1 0 ام هلوق هيلع لد ام

 مريخ رفاوحب رافكلا ةنكما نم اناكم نوسردي ال و ناهجلا قيرط ِى ةعاجم ال و بعت الو شطع ىم ءيش

 نم نولاني الو ] مهرودص قيضيار مهظيغي افرصت مهضرا يف نوفرصتي الو مهلجراو مهلحاور فافخآ و

 | مدت » هب مهل بنكألا ] كلذ ٍريغ وا ةميزه وا ةمينغ وا رسا وا لتقب أيش مهنوأرزي الو [ ين ردع

 عاقيالا ءطوااب كاري نا زوج و - ةعياشملا بسجوي امه كللذ و هللا دنع ىفِلْرلا لدن و باوثلا اوبجوتسإ و

 نروملاكر دصم اما عيطوملا و  جوب هللا اهثطو ةأطورخأ مالسلا هيلع ءاوقك رئاوحلا و مادقللاب هطولا ال ٌةدابالا

 ناو |دكوم اردصم نوكي نا زوجي اضيا ليخلاو - ةؤطو مهظيغي راقكلا ظبي وهف اناكم ناك ناف ناكم اما و

 مهب قلي و مدكني و مهوسي ام لك يف ماعوه و ةصقن و هأزر اذا هنم لان لاقي و ليفملا ىذعمب نوكي

 كلذ ريغو مالكو يشم و نوعدو مايق نم اروكشم هيف ةيعم ناك ار اريخ دصق نم نا 0 اع ليهلد هدفو اررض

 شيجلا كراشي برحلا ءاضقنا دعب مئاقلا ددملا نا ةفينح يبا باعما دهشتسا ةيآلا ةذهب و -رشلا كلذك و

 يّنبال لس و هلا و هيلع هللا ىّلص يبنلا مهما دقلو مهيف ىوكْذُي و مهظيغي امم مهرايد هط و نال ةميذغلا ىف

 نب كايز و ةّيما يبا نيرجاهملا هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبا دماو برحلا ىّضقت دعب امدق دق ورماع

 يعناشلا دعو - مهل مهمل اوعذف ام دعب ارقعلف سفن ةثامسمخ عم لهج يبا نب ةمركعب ديبل يبا
 همه ير ملص بت امرب مرر سس

 [ ةروغص ةعفد نوقفني الو ] ًامظ و ةءامظ عيمظ لاقي دملاب ءامظ ر همع ىب ديبع ًارقو - نيمناغلا ىدملا كلر اشي ل
 صا ومب صوس

 نوعطقي الو 1 ةرغلا شيج يف هنع هللا يضر نامثع قفنا ام لثم [ 5 ةريبك لو ] طوس ةقالعول و ةرمتول و

 وهو ليسلل !ذفنم ىنوكي ماكأ و .لابج نيب جرعفم لك يداولا و مهئيجم و مهباهذ يف اضرا يا [ ايداو

 ينولوقي ضرالا ىذعمب برعلا لامعتسا ف عاش دقو يدولا ةنمو لاس اذا لجدو م لعن لما ف

 هيفريمضلا عجري نا زوجي و - يداولا عطق و قافنالا نم كلذ [ مهل بقت ألا 1 ] كريغ ياو ُك لصتال

 هديم 6<

 يفنلا ديكاتل ماللا ه ءازجلا لجال مهغئاحص يف تبن ي يل بكب قلعتمإ[ مهيِزَجل هلوقو - اَص لمع لا

 دوي ملو نما و ا هنا هيفو نكمص الو ع ريغ ماعلا كلل مهناطوا نع ةىاكلا ريغن نا ةانعم و

 همم - 2 -

 ولف ] ةملسمو ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط نالو ةفاكلا ىلع هقفنلا برجول بجول ةدسفم
-- 

ك نم 1 رغن اليف ةحاصم كي مل و ةذاكلا ريغن نكمي 'ّ ' نيعت[زعن
 ةعامج لك نم يل [ ُةَفئاَط - ةقرف ل

/ 



 ( ةؤ9)

 ٠ ةبوتلا ةروس اًوُفْلَكتِي نا ب بارغألا نم مهلوح نب مو ةذيوملا لهنا َنئاَمه نيقدصلاعماووكو هللا اواو ى ىيدلا اهياي © ميحرلا م دس ةهرردمم 0 عو٠ 8
 اميورجلا فلشْف طبي

 "0 ساخلا لاقف رد ابا نك ةداوس ىأر امل ملعو هلأ و هيلع هللا ىلم هللا لوسر لاقث ًايشام ملسو هلا و هيلع
 ”مناتستب غلب هنا ةمثيخ يبا نعو - علو هداحو تومي ةدحو يشمي رذابا هللا محر لاقف كاذ وه

 لاقف رظفف ىّرابلا كاملا و بطرلا ههلا لا ءافسح ةأرمإ هل تناك و

 مدرلاو جمفلا ينولضوعلا» هيلغ هللا ىلتم هللا لوسر و. ءاقسح. ةأرصاءؤ ناب امام وكتاب كلطر ر قِئلَظ لك

 لولا ةنرظ ملم و هلاو هيلع هللا ىلع هللا لوم هيف ينرلك رمد ةحرو هؤيس ْذخاو هتقان لحرف ماقف ريخب اذه ام

 ةلرفشتسا و مانو هلأو هيلع هللا ىلص هللا لوهر هب حرفف هدكف ةمثيخ ابا ىك لاقف بارسلا هاهزي بكارب !ذاف قيرطلا

 لع قرف هيلع ٌتمَلس مآسو هلآ و هيلع هللا ىلم هللا لوسر لغق امل بعك لاق ةلخلا مهنم هب نحلم مل يقب نم مهنصو

 لاقف ةيفطع ىلا رظنلاو هيدرب ىسح آلا هفلخ ام هل ليقف ابعك فخ ام يبرعش ثيل لاقو ىنركذ ام دعب بضغملاك

 ديت الو بيرق نمنح اذماكي ماو كلل انلر كذقف ةثلثلا اهيا انمالك نع ىهنو امالسا والضفآلا ملعا اص هللآناعس

 رهن علم ةورؤ نم ءادذب انا اذا قليل نوسمخب تندد اهلف قوبرقلال وانءاسنن لزتعت نا 'اذرصاةلجل نومترا« تمم اهل
 0 ه ىضصربم و ومأاي ل ا ا ةورا تنوا

 مهيلع تتقاضو كبحر اهب ضْرأل مهيلع تقافو يبر ينغفصر امك ثنذك و |ادجاس تررخف«تكلاط, نو 'يسعف اي

 سلاج وه اذا ماس هلا و ةيلع هانا حيلصاةللا لوسر ىلا تثقلطنا و يب وث ثتسبلف ةراشبلا تعباتت و 'مهسفْلا

 هللا ٌةبوت كتل نادرو ينصت اه: نش يلا لورهي هللا ديبع ىنب ةحلط يلا ماقف نوملسملا هلوح و دجعملا ىف

 كليفكاي رشبا رمقلا ٌةراذتسا ريذتسي وهو ماس و هلآ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو ةعلطل اهاسنإ ىلف يلع

 لاقف حوصخلا ةبوتلا نع قئسهنا قارولاركب يبا نو - ديالا انيلع الت مث كما كونو نم فكيلعرم ,ويريخب

 . ( ٌنيقدصلا عم] ةيبحاصو كلام نب بعك ةبوتك ةسفن هيلع قيضت و تدحر امب ضر تئانلا ىلع قيضتانأ

 هللا مهتدهاعم و مهناميا يف اوقدص نيذلاو |  المعر اوقو ٌةهن هللا نيد يف اوقدص نيذلا مهو نيقدصلا نم كيرق و

 يف ماؤه لثم اونوُك يا ةتلثلا مه ليقو - هيلع للا اوده 2 امام لاجر هلوق نم ةعاطلا ىلع ةلوسرو

 راضنلا و نيرجنانتنلا :عما اونوك يا :باقكلا لها نم نسا نمل باطخلا سابع: نبا, نع و مهتابث وأ هتان
 - كربت ةرزغ نع ءاقلطلا نم فلخت نمل ليق و - مهتدص لثم اوتدما و مهتلمج يف اومظتنا و مهوقناو و

 زجل الم هّيِبص مكدحا دعي نا ال و لزه الو دج يف بذهلا ماضي ل ةنع للا يضر دوعسم نبأ نع و

 ةربجصي ناب اررمأ [ مست ص مهسعنأباوجعربي آو ] ةصخر نم اهيف لهف نيقدصل | عم اوتوك و متثش نا اوأرقا

 ةاقلت ام دئادشلا نم مهسفنا اوَقلُي ناو طابتغا و طاشن و ةجغرب لاوهالا هعم !ردباكي و ءارضلا و ءاسابلا ىلع

 لوه ر ةدش يف ضوغلل اهتّرع و اهتمارك عم كضرعت !ناف هيلع اهمركا و هللا دنع سفن ّرعا اهناب اًملع هسفن

 ىنوكت و انزو اهل اوميقي ال و اهباحصإ اهل ثرتكي الو هل تضرعت امين تناهنت نا سفنالارئاس ىلع ؛يبمجو

 هسفخب مس ام ىلع اهب اهي و اهتبحاصم ر اهتعباتم نع مهسفناب ارأبري الضف ةنرهاو مهياع ءيش فخا
 |اعرم
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 (ة48)

 رب ملموس او < هت ؟5؟هرصوا رو 6م 2 هد حج هدو - 5 2

 نضيع تأ اذإ ى 5 لباب اع راف مهحر فرد موي هلا" مهيلع باث مذ مهلص قيرف ب بواد

 قارا رعت هللا نإ ل ريو مهيلع 2 1 000 نم 1 0 مهسفنا مهيلع كقفاضو تجحرامب 0 نا 5-2 مد مور ٍمو90 ميو هدر 5 < 2 6 29-0
2 227 ”- 

 فّلختلا ىف نيقفاذملل ةذذا نم هيلع هللا بات هانعم ليق و  مالصلا ةليضف رهظيل نيعلاصلاب مهغصو امك

 تامعتسا امك قلطملا نامزلا ىذعم 2 ةلمعتسم ٌةعاسلا و اهلقو يأ ةرسعلا ةكاس يف ] كلل لل اع هل اوقك هنع

 اموي ءاج اذا * ع 0 و م انعراق ةيشعد لدار ا 107 هلع تفط ةاوغ * رعش * مودلاو ةيشعلا و ةادغلا

 دحاو ريعب ىلع ةرشعلا بسقتعي رهظلا م ةرسع يف اوناك كوبت ةرزغ يف مهلاح ةرسعلا و  ىنغلا ىغنبي يثراو

 ةرمتلا مسنقا نا ةدشلا مهب تغلب و ةخنزلا ةلاهالا و سوسملا رهعشلا و نودملا رمثلا اودوزت كازلا نم ةرسع يفو

 يفر اهثورف اورضتعا و لبالا اور ىتح ءاملا نم .ةرسع يف و ءاملا اهياع اوبرشيل ةعامجلا اهم امبر و ناذثا
 مرر 6م - 0-ما 0

 نع[ مهل قر بو 18 تت 5 1 ةدب لسا ةقحضلاو طحقلإ و بدجلإ نم و ظيقلا ةرامح نم نامز لش

 هيك ناشلا ريهمض 271 ينو - ةعرصم جررخلا و ةوزعلا فان يف لوسرلا عاجتا نع وا ىناميالا ىاع تايثلا

 هه سرع هرعو 6. ها

 قيرف بواق طل از امه دعب نم ه هللإ كدجع مف 2 ءالاب غيب عرق و - لدم للا قاخ سجل مهلوقب هيودجسم

 هععو-
 نوكي 0 000 0 0 1 هلاكماو 2 يباك نينمؤملا نم نيفلختمل ديرب مودم .٠

: 2 

 ىذعمؤو- ةيما نب لالهو عيبرلا نب ةدارم و كلام نب بمعك 0 ] مهتدرديكل مهيلع بات قيرغللر يمضلا

 ههه 8 4 .َ 3 3 0 5-7

 يا اوعلخ عرق و - مهدعب مهيلع بيت ىثيح هباعم] و ةباجل ىبا نع ليقو - زغلا نع اوفلخ [ اوف 1
 ا 0-0 . 3 , ا ا فلل 1 9 3 30
 أرق ر -اوفلاخ هنع هللا يضر قداصلا رفعج أرقو - مفلا فولخر ةفلاخلا نم اودسف وا ةنيدملاب_نيزاغلا اوغاخ

 1 ا 3 4 هم ل تيما تبقا أي همه دلع ؟ ا اه

 نودجتال مهناكمهرما يف ةريعأل لثم وهو اهتعس عم يا اهبحرب [ تبحر امب ] نيغاخملا ةئلثلا ىلع و شمعالا

 1 اهعسي من 0 م هيلع حنس | مه امم ًاعزج و الق اهيف نورقي اناكم اهيف

 ّكأ ا هللا رم مايل رت ا ] معلا" وأ ةقحولا ظرف نما تجرد ”اهنأل
 2 هرمرو م هام<م سار و

 مهتبوت ىلع اومقيتسيل ىرخا دع ةرك ةمحرلاو لوبقلاب مهياع عجر مث [ًاوبونيل مهجلَع باث مث ] ةرافغتسا

 ولو بات ىم ىلع باوت 0 ١ ] مهنم 1 ةكئيطخ مهل تظ نا لبقكسي اميف اضيا ١ اوبوكيلو - اونجثيو

 مش والو هيلع هلل ع هللا لوشرأ نع اوفلكت ١ نيتموملا نم اسان نا يور - ةرم ةئاص موهلا ىف ناع

 مهرد فلا ةئام نم اريخ ناك طئاح مهدحللا ناك هنا ا نع هب قع اف مزاكرم الرك و ةل ادب نم مهخم

 - ١ 6. تا -

 لاقف هلها الا رخآل نكي ملو هللا ليبس يف تناف بهذا فكورمث راظتناو كلظاللا ينفلخام هاطئاح اي لاقف

 قلكتلو بكف هللا لوسرب قحلا ىتح زواغملا ندباكأل هللاو مرجال كب هفلا الآ يذغلخ الو ينأطب ام هالها اي
 5 هو م - 3 - - 0 0

 ندباكال هللا و كا ةريعاا بحالا ينغلخ ام سفناي لاقف لام الو لها ال هسفن اا رخآل لك لو

 الو 0 بوتي نمرملا هللاو ىلذك ىنسحعلا لاق هب قعلو ةداز طباقق هللا لوسرب قعلا ى دح دئادشلا

 هللا ىلص هللا لوسر رثا عبتار ةرهظ ىلع هعاتم لمحت هب أطبا هريعب نا يرافغلا رذ يبا نءو - اهيلعرصي
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 ا 2 3 رمربت < < هر ت همم

 رو | هم هرععو سمبل ع مع مهم 9 ه2 ٠ 5و وس مم ن مو مم م5326. مد* 2و ل 02 ا ل

 ابد 3 1 ىيبت امم دعب ا ا | ا اوناك ول و 1 2 نأ 00 دا يمل ناك امه

 ط مو هدم 41 كم ء همم ةهم تم ل م تا 2-06 5 1

 هذم اردت هلل ودع ةنا هل ىنيدت املف © هلي اهدعو يوم ع ا يبل مههربا رز رافغتسا 0 ا © مي |

 دو ءذ 599 كابل ل زي مهول هيمو 4 0 تا ه6 ٍ سا اك تمم دم اه

 لكن ءالا 0 ىنوقني امه مهل نيجي ىلح مهنده ذا دعب موق لمي هللا 55 7 و , © م 0 ةاوال ميشرب د! ! نا

 -- هرد كرار هنا ام اح 6 هلم <
7 

 مر - لب

 يلو نم ل نود نم مكل امو 3 تيمي يي ” ضرالاو تومسلا كلامو هل هلا نا © ميل ءيدت

 تمام ”<م اا سا 6 ”س

 راصتالا تك رجم لاو يبدل ى لع هللا بات قل © ريصن ال
 6 ا ل - 0 اب را أ

 ان خبز ناكام دع نم رمكلا ةعاَس ف هةوعبجتا ى
2 

 هرم < 272 - -همو
 مهل ىيجت مف كعب نم ] ةدمكحو هللا م قرر اععتسالا ل م مم [يبنلل ناك ام ] ةمعلر فغتسي لود اذهو

 0 20 م رق - ودام | مهن ل 0 هلع - ةيبلا ا 2 ام نكلط | فكرشلا ىلع اوثام مهنال ! ا م 3 ا
 + هع ومد و2 243 عه اه

 نرفختسال هلوقوه و هابا مههاربا اهدعو ىلا [ هايا اهدعو ةدعومم ا ] ةيضاملا لاحلا ةياكح 1 اع ميهربا

 دسم

 نا ميهاربا ىلع ينفخ فيك تلق ىناف + هأيآ "اهدعو 10 كامحو نسحلا ةءارق هيلع لديو  كلآ

 رافغتسالا زاج ىناميالا هنم جري مادام هنا نظي نا زوجي تلق - هدعو ىنح زئاج ريغ رفاكلل رافغتسالا

 هلع هاوق ىلا ىرتالار فكلل هللار فغي نا زوجي نفل ل ولا ملع امذار فاكلل رافغتسالازاوج عاذقما نا ىلع هل

 كتي انالف نا رلس و ةلاو ةجلغ هللا رفع ذل لس 1 نسعلا نع و - هنأ مااه كل َنْفْغَتْساَل ةمعل مالسلا
 طل 3 2 : ١

 امه و ةيوبأل رؤغتسي الجر تيار هلع هللا يذر ياع ىنعو - تلزذف مهل ر هغكسن نحن و لاقف سددرشملا هثايال 9م اع 2 ١ ُ ا 0 تارا لم 6 5 5

 5-4 22- و َتءوء ء مه مد

 ارت مذا هل نبت املف ز ةاوق ىذعم امف فراق 1 كاف ميهارب د| رؤغكسا ند سيلا لاقف مل كتلقف نرسم

 وه دةم»

 ةذع هاجر عطقناو ار ارفاك تومي هنا و ىنموي 3 هنا يحولا ةبح ىن مم هل نيت م ا | هذ اربت

 5 ني "2

 اذالا نم لك ايوأ ىم لاعف .[ اذا ] م يل بحشض] مهنا مهل نيدت ام دعب نم ةلوقك وهف ةرافغتسا عطق

 ا هل رفغتسي ورثاكل |هيبا ىلع فاطعتي ناك ةملح و هتفر و ةمحرت د طرغل هذا هانعم و ةراتلا رثكي يذلا وهو

 رو هنا ني ىهل امم هردغو نيكرشمللر افغتسالكهباذتجاو هئاقتاب ةلئارصا امه ي ذعي كلذمجرأل هلوق دو هدّنع

 مهمل و مهيلع هرظح ىنادب دعب هياعاومدقا اذا الا مهل دخت الو 0 مهيمسي الو مالمالل مهادع ىنيذلا ك1 د 1 ال

 عيبب الو رمخأ) برشب نوذخاؤي ال امك ,هيلع ليبس الف نايبلاو ملعلا لبق امو  بانتجالا و ءاقّثالا بجاو ةناب
 و -هذع ىهنل | كورو لبق ن يكرشملل رافغتسالاب ةدخاؤملا فاخ نم رع ادب اذهو ميركل ١ لبد نيعاصلاب عاصلا

 ل هللا تاروظح# ضعب ىئاع مدقأ اذا مالسالل يدهملا نا نا يهو اهنع 0 نا ىغبذي ام ةديدش يللا ةذه يف

 ءيدوأا 5 وردجخ' 1 قددل 5 لقعلاب 0 مم اما يمخال هواقتا اسد امم 0 اميروشا لالضالا مح يف

 عوض را << هضم <. تيد ى 2 ل

 ملون ةورخات امو كبد نم اقلام للا كتر 3ك [ بألا ىلع هللا َباَث ] فيقوتلا ىلع فوثومردغف

 ىتدنزاقغتسلا ر ةبونلا ىلا جاتح# وهو الإ نمؤم نم ام ةذإ و ةبوك !١ ىلع ىزذمّؤملل ثعبوهو كينذل رتل

 و َّء 9 74

 ءايبدالا ةفص نيباوألا نيباوتلا ةغص ناو هللا دنع اهرادقمو ةبوتلا لدضفل ٌةنابا و راصنألا و نورجاهملا و ٌىبذلا

 ةيوذلا ةروس
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 ه<- 54 5- < ع 6م هر مرو < م5 عروم ري ست 68ه صورو هو

 ا 6 ع و رضارشلا و 9 ٍلْيِجتلاَو ة ءىب رول يف ع هيلع نر 0 ىنواتقيف هللا ليبس 5 نولئاقي

0-9 

 ممر 11 هدو .٠

 نوتحاسلا نردماحأ نودبعلا ودنا © ميظعُلا زوقلا وه ه كلذ د ب مكعيأب يلا م معي اورشبتساك هللا 1
" 

 ميطيرفت ىلع اًفساو اًمدن مهبولق اهب عتتت ةبوت اوبوتي نا الا ةانعم ليق و  بطاخم لك وا لوسرلا باطخ ىلع

 - ثلا مهل, ىلقاف مهرجلت يورو - ىورشلاب ةلييس يف ,هلاوما و مهسفنا مهلذب ىلع ةّدجلاب مبقباثا هللا لكُم -

 30 ره كا ماو اهقلخ وه ا نيكل نع و - اعيمج نيقكلا مهل لغجن هنع هللا يضر رمع نعو

 تش ام كسفنلو كبرل طرتشا ةحارر نب هللا دبع لاق ةبقعلا ىلع ةوعي اب نيحراصنالا:نا يور و

 مكسفنا هم نوعذمت امم ينوعنمت نا يسفنل طارش و ايش هي :ارورشف لو ةردتعتر نا ى ترب طربشأ لات

 وهو يبارعا هللا | لوميرب ره و- ليقتسن 0 ال عيبلا جيراو اولاق ةنجاا مكل لاةانل امف 0 اذلعف |!ذاف لاق

 لعل رزغلا ىلا جرخف هليقتسن )ل و هليقث ال م هللاو عيب لاق هللا م لاق نم مالك لاقف اهأرقي

 دافب ىلع [نوُلقي و نولتَمَف ] ىورقو - مكسقلا و مكل اوم هللا لميس يف نوهت ءلوقكر مالا ىذعم هيف [وُئاَعي

 نيدهاجملل دعو يدلادعولا ذه ناب ريخا دووم روصم [ ادعو ] سكعلا ىلعو لوعفملل يناثلا و لعاغلل لوالا

 رديعب كل و ] لاف مث ن ارقلا ىن هدبثا امك [ ليجتالاَو ةدروقلا 5 ] هتبتا دق سبات قو ةاييس َّق

 ينغلاب فيقف مهتجاعل مهيلع هزاوج عم قلخلا ى ماركلا هيلع مدقي لا مييق ناعيملا فالخا نال [ هللا نم

 د 0006 [ نوبئاتلا ] «عغلبا و هذم 00- 0 ىن ابيغرت ئرت الو طق هيما هيلع زوجي ال يذلا

 ءايلاب نيالا امهذع هللا يضر يبا و هللا دبع ةءارق هيلع لدي و نيروكذملا نيذمؤملا ىذعي نوبئانلا 0 58

 1 لوك نا جاجنزلا زوجو - نينمؤمال فص 0 يح نوكي نأ زوجت و - جدملا ىلع ابصن نيظفعلا رو لا

 كا هل را رندا مل نا راضيا ةنجلا لها نم ىودبعلا نونا 5 2- 0

 هدعب ام و نودجعلا ةردخ و ًادتبم نوكي نأ زوجت و - نوعي يف ريمضلا نم لدجلا ىلع عفروه ليق و

 اوبات نيذلا مه نسعلا نعو - لاصغخلا هذهل نوعماجلا ةقيقعلا ىلع ر فلا نم 0 ياريخر نعت دج

 اييلع اوصرح و ةدابعلا هل اوصلخا و هدحو هللا اردبع نيذلا [ ىودبعلا ] و - قافنلا نم ًارأربت و كشلا نم

 ملعلا ةبّلَط مه لبق و - مهتاوهش نم مهافتما يف ضرالا ىف ةحايسلا ىوذب اوه نوفتاسملا ١ نوحُاسل 1

 كلل ةياطإ يفا ةمعل ملسو علإو هيلع هللا ىلص لاق ليق « هئاظم يف هنوبلطي ضرالا ىف نوسيسي

 فلرفغتسا لازا ل لاقف ىباف يتعافش اهب كا بمجت ةملك لقف ادي يدنع مهؤسحاو اح ىلع سانلا لما

 اهربق رازف هنا ريكا لدغ ادهم هب تدحا هنربأ يب لاس كم منتفا امل ليقو -تلزذت هع م ملاص

 ملف اهلر اغغتسالا ىف هتنذأتسا و يل نذاف ىمصا ربق ةرايز يف يبر تنزأتما ى ىذا لاقف اربعتسم ماق مث ءاوب الاي

 ليك  ةنيدملاب لزن امرخأ انذهو رجلا لبق ناك بلاط يبا توم نال 5 اذهو تلزنف يلا ىذأب

 ةيبال ميهاربا رفغتسا دق و انكبارق يرذو انئابال رفغخسن نإ انعذمي ام نوداسملا نيف ليف و ٍرالر فغتسا



 ( ة40)
 هس هسم ه6 0-2 قرص < هرم هما م مم 2
 ةجيراوذب يذلا مهناهنب لاَ يلو يملألا موقتلا ىديبل هللاو مليجرانيف هيراهلات راه 0 53و هذايذب سما ى 0

 26 7 هوم هور ءوو موقع « دم اوم 2م وه حصل ه هوررورو و١٠ جمع ه ام 20002 6

 7 ةخجا م 3 0 و مهسفتا ى نينموملا نم قر 3 ١ نا 8 © ميكح مجلع هللاو مهل اولد عطقت نأ الا مهيولق يف

 2-2: 07 2 كك
 راه فرج اعش لثم هلكم يي ذلا قافذلا و لطاج لا وهو ءاقب اهلذاو اهاخرا و دعاوقلا فعضا يد ةلدعاق ىلع
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 5 ىوقتلا ناني امع اراجم لعج مذا ىوقنلا ةلياقم يي فرجلا هش كك ا تايتلا لق ين

 2 ايا ل هم موه

 لدق لطابلا ىن 2 ز .ىم رئاهلا فرجا لعد امل كرت 5 مهجر ران يف 2 راهناف هلوق ىخعم امف ل ناف

 سا سم

 وه يذلا رايهنلا ظفاب ءى ب يف زاجملا شر هذاآلا 0 الل + هب 0 0 ىلع مج رن يف 8

 فرجلا هكلذ 7-2 مخهج ةيدوا نم [ فرج نا مآ هذاك لطبملا ناروصيلو فرججلل
 لويسلا ةفرجت و ءاملاب هلصا رفح يذلا هيناج يداولا رع هريغفلا و كك افشلا و  اهرعق يف ئوبف

 لعاف قر هنزو و طوقسلا و مدهتلا ىلع اغشا يذلا عوصتملا وهو رثاهلا راهلا و 5 ايهاو ى ةددف

 هذيع يه امنا لعاف فلاب تسيل هغلاو تئاص ر فىلاش ىف ”تاضو تانثن :«ريظنو تلاخ نه تلك

 - هما ةنك و لطابلا ةقيقح ىلع لدا ال و مالكلا اذه نم غالبا ئرت الو ثوص و وشو رو ها

 هللا ن م ىو ىلع ر مغ نب ىسيع ىع ةيؤبيش ىور ام ةجو'امف تلق ناف - ءارلا نوكسب فرج كرت

 صم 5 1 - رفعج ل 0 ىنديف 2 تردناثلل ال قاحاالل فلالا لعد دذ ا ىنيوذتلاب

 عمجم م نإ يور و - ةذم جرخ# ناخدلا يٌئرُكرارضلا نكس“ نم ةعقب ترفح ليقو - ةدعاوق "هب تراهناف ي يبا

 اظل برهم وابو نويسمم كك فثتوع نب ٍورمع وذب ملكف ر ارضلا نايس ين مهماصإ 1 ةنراح سس

 لاقف رارضلا لجسم ماساب سيلا يع ٌةمْعَن لو ال لاقف مهدج»» يف مهٌسْويِف عمجمل نذأي نا هتفالخ يف

 كلما ول" هيف ءوررمضا ام" ملعا ال ينا ملعي للا مهب تيلص دقل هللا وف يلع لجعت ال نينمؤملا ريما اي

 درصأ و ةقدص ز ةرذعف أيش نارقاا نم نورقي ا اخويش اوناكو نارقلل اًدراق امالغ تكذك هيف مهعمص تلاع

 مهرفك نييسملا كلذ ءانب ىلع مهلمح امذاو - نا موقلا ناكو اقاعنو نيدلا ىن | ىن اكن ةبيرإ ل ةولصلاب
 مهظاف امل :او دادزا 0 ركل و ةيلع هللا كس هللا لوهر «مده املف م , ارارضزع و لج لاق امك مهقافنو

 ير اوخب 7 يذل مهنا لاري ال | هلوق ىذعمف مالسالل انقم و قافنلا ىاع اميمصت مهيلع مظعو كىللذ نم 2 ا 2 "ا 0 1 2 مو

 ه١ هرررع ه
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 داري نأ زوج 01 اهلع ةجيرلا لاوز لاحا 0 8 ركذ نوكي كل و 2 اهيف ةيقاب 5

  فيفختلاب عطْقتو  ءايلاب عطقي عرقو - راذلا ىف راروبقلا ىف وا مهلتقب هنم ناك وه ام و اهعيطقت ةقيقح . مم امو ا - 5 .٠
 > - اا هدو ر هب موع

 مهبولق كننا عطقت ل الإ 1 لوسرلل باطغخلا نإ ىلع ميول عطقاو 4 عطقنت ئ دعمب ءاثلا متغب َعَطقَت و

 مهبولف ثع د ءو - مهبولف ثنعطق ول و هللا دبع ةءارق يف و - نأ ىلا نسعلا أرق و - مهلْقب هربس مورو مس ى دن له هصرمورو ه < برع هم دعا

 | نع”
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 8 5 0 3 1 قام
 - ارارض ينب يذلا دج ىلإ يمنخي هلصا ناف ةعمسوا ءاير وا رارض ىلع يب دجسم لك و رارض ىلع ىنب

 اوذخشي ) نا و دجاسملا اونبي نا نيملسملا رما هذع هللا يضر رمع ىلع راصمالا هللا يدف امل ءاطع نع و
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 بصنلا ماعم كلام كثماق بارعالا ى م معاجم اهاو ا يذل لاو 1 ناف دراخللا امهر اكو ر نسم ذِي ١ لمم يف

 ” هرانن»

 نيذلا انفصو نميف و هاذعم فردح“ هربخ أدتبم وه ليقو ةولصلا نيميقدلا و هلوقك صاصخخالا ىلع

 |نجسم اوكا يا اركاب تاق - [لبَق 0 «اوق لصتي 8 ثلق ناف - ةقراسلا و ٌقِراسلا و ملوقك اوكا

 ةرار لاراب ىنمحلا ] ةلططغلا [ لا ] دجسملا اذه ءانجب اذورااس [ اندرا نإ ] فلختلاب ءالؤه قئاني نا لبق نم

 وه ليق - [ ىوْقَتلا ىلع سسا َدِجْسَمَل ]  نيلصملا ىلع ٌةعسوقلا و هللاركذ و ةولصلا ىه و ىنسعأ

 ىنينثالا موي نه»و ءاجقب ةماقم مايا هيو ىلص و ملسو هلأ و ةيلع هللا ىلع هللا لوعر ةفسإ ءانق لدم

 ليقو - عقوا ءابق ئددجسم يب ةنزاوملا نال 1 وهو ةعمجلا موي جرخ و سيمخلا و ءاعبرالاو ةاثاثلاو

 هللا ىلصللا لوسرتملأش يردخلا ديعس يبا نع و  ةفيدملاب ملسو هلأو ةيلع هللا ئىلص-ةللا للوسر يعينم رد

 نجيم |ذه دج مره لاقو ضرالا اهب برضف ءابصح فخاف ىوقتلا ىلع سسأ يذلا دجسم نع سو هاو هيلع

 لومي ىشم ثازن املل يق [ًاورهطتي نأ نوب ( لاجر هيف ] ةدوجو مايا نم موي لوا نم [ موي وأ نم ] ةنيدملا

 لاقف سولج راصنالا ااف دابق لجسم باب ىلع فقو ىنح نورجاهملا ةعمو ماسو هلأ و هيلع هللا ىلص هللا

 هيلع لاقف مهعم آنا و نونمؤمل مهنا هللا لوسراي ةذع هللا ىضر رمع لاقف اهداعا مث موقلا تعسف متنا نونمؤمأ

 هيلع لاق معن اولاق ءاخرلا ىف نوركشتا لاق معن اولاق ءالبلا ىلع نوربصتا لاق معن اولاق ءاضقلاب نوضرتا مالسلا

 يذلا امف مكيلع ىنثا دق لجوزع هللا نا راصنالا رشعم ايأ لاق منا نالع ةبعكلا بر و نوذمؤم مالسلا

 - 2 مع ا 77 0 7 5

 ىبنلا الكف ءاملا راجحالا عيتن مث لت راجحالا طئاغلا عيت هللا لور اد اولاقف طئاغلا دنعو ءوضولا دذع 0-0
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 نمرهطتلا ىف ماعوه ليقو - ماغدالاب اورهطي نأ عيرقو - اورهطني نأ نوج 5 ُلاَجِ ملعب, هلإ و ةهلع هللإ لع

 رهظنلاوه ى دكت 1 ىنعو - هيما ءاملإا انوعبت و ةباذجلا ىلع ليللا نوماخي م اوذاك ليقف و اهلك تاساجخلإ

 ىو دام ءءء مص سه

 امم 0 نافع مهرخأ ن ع م مهبوندل ةر ةرقكملا كل لك نا نوبت كيف” ةبوتلاب بونذلا ن

 يهتشماا «يشلل نيدملا صرخ !هيلعا نوصرخلا و ةذورتوب مهنا ربطتلل منبحع تلق نيخبحملا ى
 س هي

 سسا ] ىورق  ةدوبح*ب تبصححلإ لعفي امك مهيلا ى همتكت و مهفع ل ىضري هنا مهاب دا هللإ رحم و ةراثيا ىلع هل

 سس برد وم م هو

 ساَسأ و - ةفاغالا ىاع ياسا عمج هنايثب قسما - لوعفملا و لعاغات ءانبلا ىلع نايكي عسا | هناينب

 ىنمفا ىذعملا و هايد ل د اضيا نمل عمج لاعفأ لك اء هنابكب سا 0 7 عيج رسكلاو متغلاب هنا ةنايثب

 ه 65 هم 46ه

 هسسإ نم مار يخ ةناوضر و هللا ىوقت ره يذلا ىقعلا يه و ةمكح“ ةيرق ةدعاق ىلع هنيد ناينب سّسأ
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 52 هه م هممور.2- 56. 2 56 27 00 هم عمهم هه م هدوءم و م” مع هوا 2 م مد هموم

 مي 8 0 0 هللاو مهيلع بوني اع 0 ١ ا نوجرم نورخاو (©) نولمعت
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 َُط

 ا سمس هر

 ا يأ ةكجرملا هذمو هترخا اذا ا ناو ةنيجنا نم نودجرمو 1 نوجرم 1 ىيرق * ةبوثلا نى

 كو | [ ْمُهْيَلَع بودي ما و ] ”اوبوني ملو رارصالا ىلع ارقي ن١[ مهبل اما ] مهرما فوقوم نيفلخأملا نم

 مّلسو هلأو ةيلعامللا ىلض للا لرضرارما:ميفرلا ىب ةرارمو ةيما« ىف لاله كالام# ني: فك ةثلت مهو اوبات

 راهظاو يراوسلا ىلع مهسفنا نش نم هباح“او ةبابل وبا لعف امك اواعفي ملو مهوملكي الو مهيلع اوماسيلا نا ةباحس)

 مهمحرف مهتبوت ثحصن و مهتاهناوصاخا و هللا ىلا مهرما اوصوف مههلار ظذي 9 !دحا نا اوملع املف مغلا و عزجلا

 مهل اوجرا و باذعلا مهيلع اوفاخ يلا دابعلل ماو - رو : هللا دبع ةءارق يفو - | يك ميل هللا و ] هللا

 قر ا اهلايخ ى اع ةصق اهنال واو ريغب ارد يذلا ماشلا و ةئيدملا لها فحاصم ين 6 ةمحرلا

 و

 دهعرصق راس ىلع نوقفاذملا ةةدحا يذلا رارضلا نيس ةصق فطع ىلع راولاب اهرئام نأ يور - مه

 5 مهيتأي نا ملس و هلأ و. هيلع هللا ىلع هللا 1 ىلا اوثعب ءابق نجسم اوزب امل فوع نب ورمع ينب

 هيلا + وسر لولا لسير. و اذا وجسم" نيفين جاولاق نوث تقوم يا رفعي ولد مهتوخا مهتدسحف هيف ىلصف

 مهل ثبثيل ماشلا نم مدق |ذا بهارلا رماع وبا هيف يلصي و هيف يأس م لس اورغللو هيلع هللا ىلص

 انيق نجلا ل نحيل مون هللا, نويشرل لاق: قشافلاباءللا لوسر .اامس يذلا وهو مهتوخا ىلع ةدايزلا و لضفلا

 لسراو ماشلا ىلا ابراه جرخ ىنزاوه تمزهنا املف نيف .رد ىلا ةلتاقي لزي ملف مهعم كدلتاف آل فكزولتاقي

 ليكم“ رع متو نوذجل تأو رض ىلا بهاذ يناف حالسو ةوق نم متعطتسا امب او كعتما نا نيقفانملا ىلا

 ع ملس و هلآو هيلع هللا 0000 دذال اولاق و ءابق لنجسمم ينذجب |ىجسم اوئبف ةئيدملا نم ةباحصإ و

 ةكربلاب انلاوعدتاو هيف اذلا عولصت#ن 1 ن و ةيئاشلا و ةريطملا ةليللا و ةجاحلا و ةلعلا ىذل |رجسم

 فوبت ةوزغ نم لفق املف هيف انيلص هللا ءاش نا انمدق اذا و لغش لاح و رفع حانج ىلع ينا لاقف

 خيفخواو نكسلا نو نماعو يدع نب نعم و مشخدلا نب فكلامب اعدف هيلع ثلرخذ ىيسملا نايتا هولأس

 07 نر لعق ةقرخأ و هرمدهاف هلها ملاظلا نجسملا |ذه ىلا اوقلطنا مهل لاقف ةزمح لتاق

 0 نجسم باحضصا مهناوخلا ةراضم [ ازارض ] نيرستقب ماشلاب رم اعوبا تام و ةمامُقلا و فيلا هيف ىفلث ةسانك

 وو سو

 نهم يف نيعمتجم» نولصي اوناك مهنا [ ىيذمأوملا نيب ًاقيرفت و ] قافنلل ةيوقت و [ًارفكو ] ةزاعم و دابق
0 21 

 [ هلوسرو هللا تاكل ا لجال ادادعاو [ !ذاصرا 5 مهكملك فلذخت و اوقرفكي نا اوداراف مهب صنئغيف ا

 ل ءاير وا ًااهاجم 0 ليس لك ليقو َُ هللا لوسر ىلع رهظي و هدف ىلصيا 0. ةردعا بهارلا وده و

 فردي مل هنأ قيقش ءاو * رارضلا- ناحسمل قدا وهف بيطريغ لامي وا هللا هجو ءاغلبا لوس ضرغل وأ
 ك

 - - و - ى

 ةناف هيف ىلصا نأ بمحا ال لاقفن دعب هيف اولصي م 1 نالف ي ذب نييسم هل ليقف رماع ي ذب لجسم ىف ةرلصلا

 ةبونلا ةروس
 عء < |
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 201 هموم ب - ديك هصم دل ع

 وم مص بس ع 7 05

 © ميحرلا باودلاوه هلل 0 7 تقدصتا لخايو ةدابع ن نع أ 3 5 57 3 1 1 © ماع ٌعيمَس

 هووع رم ىهرو رهربس 0 10 رم ”ءهي ممل م دون م عو م22 م همام معمم

 امي مدي ةداهشلا و بيع ملل 18 ىلا نودرذس و " نوخصوملا و ةلوسر و يلمع هللا ىرريسف اولمعا ِلقَو

 نا اذرِوط زا اهن(قدضتنا كلنع نقلك يذلا انلاوما هذه هللا لوسر اي اولاقف مهِرَدَ و مهقلطاف ثازنف

 افلخت |اًعيَسَرَحا و ]داهجلا ىلا اجورخ [ احلام لَم ] مهلوس م ذَح ثازخف أيش مكلاوصا نم ذخأا نا ٌترمُأ ام
 - هب طواخملا امفاطولخ# امهنم دحاو لك لعج دق تلق ناف - مثالا و ةبوتلا يبلكلا نع وب محلا نع - هذع

 ققللاو ءاعلا تطلخت كاوقكرخآلاب امهنم دحاو لك طلخن ىنعملا نال هب طواقم ظواخم:امهنم دحاو لك سات

 ا فكر راب داما تلكاخن علر يف سيل ام هيفو .ةنحاصب امهنم دحاو لك ٌتطاخ كيرت

 ثماق كلناك امهب اطولخم و نيطواخنم بلا و هاملا تلعج واولاب للف اذار هب اطرلخم َّنبللا و اًطواخم

 - مهردب ةاش ىنعمب امهرد و ةاش ءاشلا ثمعب مهلوق نم نوكي نا زوج و - ءاملاب نجللا و ىبللاب ءاملا ٌتيطلخ
0 

 ىاع ليهئد وه و مهيونذب مهفاركعا ركذ اذا سلف 0 مهقبوت ترك نامو [ مهيلع بوذي نأ 1 ليق فيك تا ناف

 هرب ميسم ع هرب رب م واول 2ع

 مزجلاب مهرهطت و 5 ةرهط لى ىذعمب 8 ةرهطأ ى مهرهطت ىورق و - - ةقادصلا ةغص م هدر طق 1 *« مهكبوت تركذ دقن ةبودلا
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 ةغلابم ٌةيكرنلا و - ثنوملا 0 مهره طن يف ءانلا و - ءايلا تاجثاي آلا مهكر و ارقي ملو زمالل,اباوج

 و مهل ءاعدلاب مهيلع ففطعا و [ عيلع لص و ( لاملا 0 ةكرجلا و ءامذلا ىذعمب وا هيف دايز !ز و ريهطتلا ىف

 مكيتاولا كرزقي نا كا يعفاشلا نعو - اهذخا اذا ةتدصلا ببحاصل قدمعملا زد خرا كسلا و ا

 [ كيرلس نإ | كرت و - ثيقبا اميف فىل فكرابو اروهط ةلعج و ثيطعا امين هللا كرجأ ةفدصلا ْنَخا ذنع

 عمسي [ يمس 3“ ] مهيلع بات دق هللا ناب مهبولق طق هيلإ 10 [ مهل 523 ديحوتلا ىلع

 واه عرق * مهنم طرف امل مغلا و 0 نم مهرئامض يف 207 اع ] مهءاعد و مهبونذب مهفارتعا

 ابقت و مهياع باكي نا لبق اوملعيمل | ينعي ذعي مهيلع بوثملا داري نا امهدح) - ناهجو هيف و ءاذلا و ايلاب

 0 ولا ةينلا قير اذن عزم ترحم 0 و تحص اذا [ةبوُلا َلَمعيَوه هللا نأ ]مهتاقدص

 ىلا سهل كلذ نا وه يف صوصخملا ىخعم ليق و . نيبئاقلا ةبوت لوبق هناش نم [ هللا نأ و ] ديكوتلا و
 - هيلا اهويجو راهب ةردصقاف اهدري و ةبوتلا لبقي يذلا وه هللا امذإ ملسو لإ يب ةدلع ل ىلص هللا لوسر

 - مكل نجت و مقيأر امك ةداجع و هللا ىلع ارش وا ناك اريخ ىفغب ال مكلمع ناف [ اولمعا ] نويئانلا لهل[ لوو

 اوبوتي م 1” نيذلا لاق مهيلع تدق ل مهنآ يور , نقف - ةبوكلا ىف و مهل اييغرت ى ديئاملاار يغ كارد نا يزذاثلاو

 ُقَحاِي و ] هلوق ىذعم امف تلق ناف - تلزنف مهلامف نوسلاجم الو نوملكي ل اذعم سمالاب اوذاكاوبات نيذلا ءالؤه

 لئاسلا دي يف عقت نا لبق هللا دي يف عقت ةقدصلا نا دوعسم نبا ىنعو - اهل هلوبق نعزاجم وه تلق [ تؤّدصلا

 ١ 2 6-5 ماد 2 : 00 0

 لوهدلا و رارصالا ةدناع نم ريذح“ و مهل ديعو [ هللا ىريسف ] هلوق و اهيلع فعءاضي و ابابققي هنا ىذعملا و



 ( ه41)
 د هموم ةمد سه مو مرن س <

 مكلومح ن نم و © ميظعل | زوفلا كلذ [دبأ 3 0 ا ع 0ك تنجح مهل دعا و هذع اوضر و هرمسو 2 65 2 ا 5 2
 ممصوا

 0س مدح " مهماعف نى ل 350 0 را ١ 0 فق 5 ةئيدملا نأ نمو 1 مم . بار عالإ نم هم 0 تا 0
 هاممم 0 مل هو < م. ماو م6 هدد

 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا ومر ةينأرقا لاقف هاعدف 1 لاق كلأرقا نص اولاقف واولاب ةأرقي الجر عمم 0 1 :
 مثدرطو انيوا و مدلدخ و انرصن و مدع دم سلق, تش نو تتقدصا لإ اق عيقبلاب ظرقلا عيبنل كار ١ 6 و 5 7 : 08 0 :

 ء|دتبالاب نوقيسلا عفترا و  اندعب دحا اهخغلبي ا ةعفر اذعفر انار 1 كنك ندقل هذع هللا يضر رمع لاق 0 نمو
 و6 صاقلا

 ةيزيدلا «لمعذ نم مهيلع ضافإ امل ١] 1 6 و 7 مهلامعأل مهخع يصر داذعم و [ مهْلع هللا يضر 1 ليخر

 فحاصملا رئاس ف و كك د ةءارق يه و ابحت 5 كك 3 لها فحداصم يف 1 ةيويندلا و

 عجشا و ملسا و ةئيْبِج مهر [ نوقفلم ] ةذيدملا يه و مكتدلب لوح 5 كو وح نمو ]8 نم ريغب [منحت]

 زوج“ 1 ملوح د وهي ذلإ أدنبملا ربخن ى ىلع فطع َ ةّديدملأ لشن ن نم و 1 اهلوك ىيلزان اوناك ر ءاهغ 3 ماعم جس 053

 قافتلا نيلقلاو ور موك 0 لأ نمت و تر دق اذا رجخلا و ادنجملا م ةنوطعم ةلمج نوكي نا

 [دتبص اماك نوكي نا نمولخب ال لوالا هجولا ىلعو - الج نبا انا ةلوقك فوذح“ فوصوم قم رار نا لك ه2 صم
 ىلع ىالف نر نم هيف اورهمت[ قافخْلا ىلع ارم ] ةربخ ىلع فوطعمب هنيب و اهذهب لصف نوقفتمل ةفصوا

 هيف مهترابم و ةيلع مهتنارم ىلع لوو هيفرهض و هيلع نال ىتح يرض و هب برد اذا هيلع كرم و ةلمع

 يماعت يف مهقوخت طر طرغا كلتسارف قدص و كلتماهش و كلدنطف عم فيلع ادا ني ] هلوقب
 ا مهتلا ةريغ مهرس ىلع علطيا و هللا لا مهملعي يل [ مهمل نحن ]:.:لاق_ مث مهرمأ ىف اكتم“
 ين هعم شت ال نينمؤملا نم نيصلخملا رهاظك ارهاظ كل نززربي و اناطبا مهبولق تاواديوس ىف رفكلا

 كتغلا امه: ليق[ نيترم 5 مهيدعتس ] ىلوطلا ديلا هيف مهلف هب اًورَض و قافخلا ىلع اودرم مهنا كلذ و مهناميا

 هللا لوسر ماقلاقف نيترملا نيتاه يف اوفلتخا مهنا سابع ىبا نعو -ربقلاباذع و ةييضفلا ليقو ربقلا باذعو
 قفاذم ىناف نالف اي يرخا قفاخم فناف ىالف اي جرخا لاقف ةعمجلا مويابيطخ ملس وهلا و هيلع هللا ىلص

 فينو مهلاوصا نم ةوكزلا دخلا نمحلا نعو ردقلا باذع يناثلا و لوا باذعلا !ذهف مهحضفو ًاساذ جرْخكف

 مهريغك ةبذاكلا ريذاعملاب رهفلخَت نم اورذتعي مل يل [مهيوتكباوفردعا ] هراخلا باذع كلا [مْيظَع باع ىلا] - مهنادبا

 راثثملا دبع نب ناورم ةبابلوبا ةثلث اوناكو نيمدان نيم ذتم اولعف ام سدي مهلاب مهسعنا ىلع اور ىنكل و

 نيؤل نما | ىن لزن ام مهغلب مهسفنا اوقثوا مهلم ةعبسف ةرشع اوناك ليؤو - مازح ىب ةعيدوو ةبلعت نب ع و

 نيسملا لخدف ملسو هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدقف دجسملا ىراوس ىلع مهسفنا اوقثراف كلاللاب اونقياك
 اولحاال نا اومسقا مهنا هل ركل مهنع لأسف يقوم حر !رغطل يق 3 املك هتداع كثناك و نيتعكر ىلصف

 مهيفرمرأ | ىتح مهلحا ل نإ مسقأ [اناو لاقف مهلبحي يذلاوه ملسو هلأو هيلع هللا ى ص هللا لوعر نوكي ىذدح مهسفنا

 اني



 و ةبونلا روس

 رجلا

6 

00 

 56 هدو لمس تم رعاش و 2 ا

 مممو سا 5ه «ت<6ه < 1 200110 هاممص رع مز مش ع ب

 هللاب نمو ص 1 00 تي 51 وسلا 1 راد م را 14 داضيرديو هد ققنيام لخدي

 0 4 ووو هو ا 02 1 1 ايدو م هع 7-2 5 1 هو <
 رمح يف هللا مهاخ ليس * مم ةيره 3 0 لوسرلا و و ١ 1 ه تبر ع د ام 2 و رخآلا مويا و

 هم هم وع تلا مور 2 هم ىدعومو سامع ًَ 0 0 50 21 5

 مهلع ملا ىضر ناسحاب مهوعمتا ىو يذلا و ٍراصفلا و نيرج# 01 هناا | نوقبسلا و © ميحر روفغ هللا نإ

 لها نم [ ًاقافنو افك ْدَسأ ] ودبلا لها [ ٌباَرَعْلا ] ادبا هنع فاخأي ال 1 فلخ يبا نب هللا دبع

 (اوملعي اا ردجاو ] ةنسلا و باتكلا ةفرعم و ءاملعلا ا يشحوتر مهتوسق و مهئافجل ردا

 ةوسقلاو ءافجأا نا مالسلا هيلع هاوق هنمو ماكحلالا و حئارش نم [ هللا ٌلْزْنا اهو ددلا [ تدك ل يح و

 مهّئيسم هب بيصي اميف [ مْيْمَح ]ردملا و ربولا لها نم دحا لك لاح ملعي [ ٌمْيلَع هللا و ] - نيدادغلا ىف

 هنال ةمزلي سما و لجرلا هقفْني ام ةمارغلا و اذارسخ و ٌةمارغ [ اًمرْغَم ] هباوث و هباقع نم مهتسحمو

 نامزلا رئاود [رئاوذلا م 1 ! صبرشي و] و] ةدذع ةبوثملا ءاغتيا و هللا هجول )ل ءاير و نيل م دقت 1 قفني ال

 مههلع يعذ ضرتعم ءاعد [ دولا ةرثاد مهجاع ] ةفدصلا ءاطعإ نم صاغتيف هيلع مكقبلغ بصهذنل هبَعَع و هلود

 باذعلا وهو مضلاب وسلا كيرق و - ميد تاغ ةلولغم هللا دي وهيا تناك و الع وزع هلوقك هب اوكدام وجنب

 ل قدص نك فكاوق ضيقن 2 دوس 0 كلوقك ةرئادلل مذ وهو منغلاب ١ 7 الإ ر تايه لاك افك

 دسا بارعأ مه لدقو  نورمضي امب [مِيلَع ] ةقدصلا مهيلع ثهجوت اذا نواوقي امل [ غيم 4 ]اهل ماذ هيلع تراذ

 توُلص و هللا دنع تابرقلا لوصحل بمبس هقفني ام نإ ىنعملار ند ٍناث لوعفم [ ترق ] ميمتو نافطغو

 لاق نيرا يبا لا ىلع لص مهلا هلوقك مهلر فغتسيو ةك دا نيقدصتملل وعدي ناك لوسرلا نآل[ لورا

 هللا نم ةناهش [اهنإ 91] تاولصو تابرق فني ام لخْدي لبق كاذل اببس قفني اص ناك اماف مههلع لصو نلاعت ٍ

 عم فنانيئسالا قيزرط ىلع هثاجرل ف تاواص و تابرق هدقفن نوك نم دقتعا ام ةحصب قدصتمالا

 قيقحت نم نيسلا ىف ام و [ مهاخ ديس ] فكالذك و هذكمت و رصألا تابثب نينذ ملا قيقحتلا و هيبنتلا يفرح

 نم ٌةيْنلا تصلخ !ذا ناكمب ةنم ةقدصلا نا و نيقّدصنملا نع هللا ىضر ىلع م 1 !ذق" لدا انص و, دعولا

 مه [ نيرجملا نم نم ولولا نوكبسلا ] د طه هرو نيداججل | وذ هللا ددع مه ليق و - ءارلا مضب أ ٌةبرف يرق و -اهبخاص

 ةعيب يه و ةيبيدعأب عئاب نم يبعشلا نع و - اردب اردهش نيذلا ليق ر - نينلبقلا ىلا اوّلص نيذلا

 اوناكو ةيناثلا ةبقعلا لهاو رفذ ةعبس اوناك و ىلوالا ةبقعلا ةعيب لها راصنالا سمو نترك نيب, ام !ناوضرلا

 هذع هللا يضر رمع أرق و - نارقلا مهملعف ريمع نب بسعضمت ةرارز وبا مهبلع مدق نيح اونمأ نيذلا و نيعبس

 ناسحااب مهو نيا و هلوق نا كوري ناك هنا هذع هللا يضررمع نعو - َنوقِبَسلا ىلع افطع عفرلابراَصنألا و

 ةعمجلا لوا يف كلذ قيدصت لاقف يباب ينونيا لاقف واولاب هنا ديره ل راصنالل ةغص واو ريغب
 ممم 6م هدو ”<ه |

 هن ىورد- هك نم اوم يذل و , لاغُثألا رخآ و مهدعب ن 7 اردت ذل و رشعلأ) طسوا و مد نيرخا و
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 هرو و صو ل هي هدم ةمص مرير هر و 0 هدام ة 0 95 ه 5 مهر 2

 9 ةبوتلا ةروتس منيع 1 2 هيلع مدا 7 دجا آل تلد 3 كود ا اذا نبذ ىلع 1 20 مح روفغ هللا و
 ص

 د هرب معو ه 0 هموودم < ه2 همءهمص <

 |١ ءرجلا 0 ناب 0 ءاينغا مهو كلذوذ نانسي ى ىلع ليبسلا امن 5 نوُقفني ام ار دج 1 اًنرَح ا

 0 ما 1 هود ه5 هدب
  5تل ,

. ٠ 

 1 58 5 ل علا م ما عدو عموم هعمس< 2ك 00 هما 1

 5 م ع2 2 هما ل 3 1 5 6م 0م هعوم ه 3 6 ٠و مورو

 مديج م امو نسر 7 5 وصور عاف مولع اوضح ملا م 0 اذ مى للاب 5 © نولمعت

 51 نيقسُعلا موكل نع ىضري 3 هللا نا منع اوضرَت ناف - مهلع اوضرتل مقل نوفاحب © نوبسفي اوك امد ءاَرَج هصوم 6م رت 0 هموم 06 0

 وبا نولمحتسملا ليق و - اهردجتب ملف ةنوملا اولأس نيذلا و جورخلا لا اوصدع نيالا و .ةعاطتنا مهناذبا

 ضيفت كلوقك [ مْمّدلا نم َضِيِفَت ]راصنالا نص رفن ةنم مهو نركبلا لهق و - هّباحصاو يرعشالا ىسوم

 نم كيدنا كلوقك نايبلل نمو ضئاف عمد اهلك نك تلغج ىنيعلا نال اهعمذ ضيفي نم غلبا وهو اعمد

 لوفقم هنا ىلع بضن هلحمو اودجب الثل [ ودكم آلا ] زييمتلا ىلع بصنلارورجتملا وراجتلا لَكُم و لجتز

 مهلاب اه ليق هناك :فانيتسا وه تلق - هعقوم ام [اًوُضَر ]ثلق ناق - اًْزَح وه يذلا هل لوعفملا ةبصانو هل

 ينعي [ ميول لع هللا عبط ,فلا ردا ]امج يف ماظننالا و ةعّضلاو ةداندلاب اوضر ليقف ءايذغأ مهو اونذاتسا

 تلق هلوق نوكي نا زوجك لهف كلذ 3 مهايا هللا ندرك و ةءاندلاب مهاضر مهناذيتسا ىف كيجسلا نا

 ام ّدِجَأ التلك ليقف نيكاب اولوت مهل ام ليقف اًولوك مهلمحتل كوتا ام اذا لهق هناك هلثم انانيتسإ دج ل

 ينال ةلع [ ْمَُل سوت نآ ]* نهحم و معذ تاق - ضارتعالاك ةازجلا و طرشلا نيب طسو هذا ال هيلع قلمحأ

 هلوق و هب لالخالا هيلع .بنجر بذكم هذا ملع اذان هب رذتعي اميف قّدصي نا رذتعملا ضرغ نال راذتعالا ىن
 ما مهيد هم

 00 ”ىالغالا ةلوسر ىلا ئحوا اذا لجو رع هللا نأل مهقيدصت ءافكنال ةلع [ [ مكراَبْخَأ ن 0 « الانا دق ]

 هللا 0-0 مهريذاعم يف مهقيدصت فكاذ عم مقتسي مل ناسفلا و رشلا نم رم ذ ام و مهلاوحا و

 مكيزاججف ةينالعو رساو ةداهشو بيغ لك ملاعوه و هيلا [ نودرت مث ] مكرفك ىلع نوبت ما وبينا [ ٌمُكلَمَع

 لياعت [ سحر مُّنأ] مهنبلط رهوطعأك[ مهلع اوض ةرعاف] مهوبتاعت ل و مهوختوت الف[ مهن اوضرعملا] «كللذ بهنح ىلع

 توي نمؤملا و ةرششبلا وذ ميدالا بتاعي امنا مهحلصت ١ و مهيف عفنت ) ةبتاعملا نا ينعي مهنبتاعم كرنل

 مهرجبطت ىلا ليبس ال ساجراف ءالؤه اماو رافغتسالا و ةبونلا ىلع لمعاب يبوتلا هرفطيل هذم طرغت هل ىلع

 تفلحلا ىف نهضرغ قاوم اورد «مهباتع اوفلكتت الف اخهبوتو ابانع راذلا مهّنفك و يا [ ملهج مهبوام و" ]

 اطخاس غللا ناك اذا مهغفخي ال مكدحو مكاضر ناف [ مهن اوضرَ ناف ] مهاينو يف كلذ مهعفنيل مكاضر بملط للاب

 نينمؤملا ئضر نا مهوتم مهوني الثل كلذ لهق امنا لهق و - انجلو ةنيؤقفالاجاشل يدر“ اوتاكو مهيلاع

 الجر نينامث اوناك و امهباح*] و ري ّ تبعم و سيق نب دح مه لق * مهذع هللا ئضر ينقي

 - و > > 2 - 0 11 - - 8 3 50

 ءاج ليق و - مهوملكت الو مهوسلاجت ) ةذيدملا مدق نيح مآس و هلا و' هيلع هللا ىلط يبنلا لاقف .نيقئاذم



 (ه50)
 0 هده هوو آر رءودمر

 © نوهقفي ل مهف مقواف ى اع < عي فلولا م تو ارد ناب اوضر © يدع 1| عم كن اند اولاقو مه مهل لولا 3
 ءوع ع 2 1 75 عمر هوس

 ه ه كلئلوأ 1 تر 2 9 5 كم 1 * مهسفلا و مهلاوماب اردهاج ةعرم را يذلا و لوسرلا نعل
 جر َنوصلقملا

 هروص بم مع هم 2 كم مودعملا هك

 مهل تدؤمادب بار الإ 5 ل 3 ميظعلا زوغلا كيذ“ اهين نيدلخر هنألا انحرم يرختتذج مهل هللا دع)

 مم 2 0 وعموم ”مه

 ىلع 1 : اكل 11 نمي © ملأ باع ممن اور نيدلا بيِصْيِس ا ةلوسرو هللا اوبذك نيا هع و و

 ط يبس, نم نم نينسحملا ىلع ا هلو 1 و هل | اوهصَت اذا 1 نوقفني و نودجتال ن نيل ىلع 171 رمل

 [ لوطلا اولوأ ] ةرسفملا كاني - [ اون نآن] اداوجلا رو: ناةيداب رصلا اهي لل ةءارد + يه ليهق و  هضعبو

 مهن ] علختلا ىف ةلعو رذع 5 نيذلا عم [ نيدعفلا عم ] الوط هيلع لاط نم ةعسلا و لضغلا اووذ

 نإ ا [ نلوميزلا ن نك ] تالهلاو ءاقشلا نم فلخلا ىف ام و ةداعسلا و زوفلا نم داهجلا ىف ام [ نوُهَتْي ال
 همروإ < هدد ه

 ماؤه اهي رفكي ناف ةلوقك |دقتعم و ٌةين صلخا و م زخات نم .ةرزغلا كلا .دهن دقف ءاله فّلخت
 ليقو  ظفملا قالطإال نيرادلا عفاخم لوانكت [ مككروعلا] كير دّذع( 1 نيذلاف اوربكتسا رادع 3 اكلك 5

 26ه رو دمر مهم يي ه

 مهوب ب نا ةتقيقح و دجتمل و .ىناوت و هيف رصق اذا رمالا ىف رذع نم « [ نورذعملا ] « تربح نيف هلوقل روعلا

 زوج# و - نيعلا ىلا اهتكرح لن و لادلا ىف ءانلا .ماغداب نورذخعملا وا - هل رذع الو .لعفي اميف ارذع هل نا

 نور دقعي ىنيذلا مهو ةءارق امهب تمبثت مل ىكل و .ميملا عابتاا 1 و نيئكاسلا ءاقنلال ما ةيبرعلا ف

 رذعلا ىن دهنج يذلا وهاو فيؤخألاب نور ذحملا تعرق و - مهلا رلعجر ذا ميلا, نور دنع هلوقك لطابلاب

 طهر مه ليقو - فلختلا ىف اذل ذل نواف ادهج انب نا و الايع اذل نا اولاق ؟نافطع ودسا مه ليق هيف دشنحي و
 - و 03 : 1 0 1 1

 ىنينغيس مالسلا هيلع لاقن انيشاومو انيلاها ىلع يط بارعا تراغا .كعم انوزغ نإ اولاق ليقطلا نب رماع
 نور دعملا ردو -.بدذكلاب اورذتعا داق ىنعو - هلآإ مهرذعي م اف اورذتعا ر افغ نمر غذ دهام نر مكخع هللا 2م م مد رم

 ءاطلا ىف اهصاغدا دعلا 5 مغدت ال ءانلا نال مو يح“ ريغ |ذه ورذتعا ل عجبا زم نم: لاذلا و نيعلا هيدقتب

 نور فعملا و نوردعملا رسف هبر ةحصلاب نور ذنعملا ديرا ليقو - قدصاو ف 1 0 د نيعوطملا ىف كاضلا و كازا و

 بارعالا اوقف انم مه مل و هلل رع نيذلا ع ا رذعلا ف اوط 78 مل ىنيذلا سابع عربا: ةءازق لع

 ديدشتلاب ًاوبَدَك يبا أرقو - ناميال مهئاعدا يف هلومر و هللا اوبذك مهنا كاذب رهظو اورذتعي ملو اوئيجب مل نيذلا
 كافعشلا] هراذلاب ةرخآلا ىفو لققلاب ايندلا ىف [ ميل بارع ]ربا اردنا نم [ مو نقلا بصيس] هرم ص س

 ةلوهر و هلل يتلا و ةردع ونبو ةنيهج.و ةنيرم مه ليف ءارقغلا [ نودجي َ يذلا 1 ىنمزاا و ئمرهلا

 جانا نا نارا ديبكا ميك (لفقملا و يال." ةجيجوماو مانلجلا وشل ىقفاميتعاط لوب 4 ناب

 قيرطالو مهيلع حاذج ال مهياع ليبم ال ىنعم و - نيحصانلا نيروذعملا ىلع [ نينسحملا هام
 سهرب مرو م ى<

 ترصح مكوءاجر ١ هلوق يف ليق امك ةرمضم هليتادق و كونا ىف فاكلا نم لاخ [ كمل ] - مهيلع بتاعلل

 هدءوهو و

 ف مهل سول ن ,ىذلإ فجل ص نيررذعملا ةللا ر مص دقل و اوآوت دجال ائاق فكوتاءاص اذ ذا ىل مهر رىدص



) 550( 

 ه وده ل# هد عاب ْ 0 520 همم هوو ع دمع | مي م مرر س هد ادع هدومي

 00 نا ا مهدالوأ هد و ب مكسا اوثامو ان 28

 م.م” 0 2-2

 نيقفاملا :رودم ىلخا 'موقيتلاواك ماس وزقلا و هيلع هللا نيل ز هللا لومو لنا ءيررراج ليحمل

 تيل لا كي ل ل نابل ا يبا نب هللا نبع قاقنلا حار ضرتماملف واو عرا

 يلي يذلا هراعش يف هذفكي نا ةلأس و ينيذؤتل ال يلرفغتسخل كيلا تنثعب هللا لوسر اي لاب دويحلا

 نب هللا دبع ثنا لاقف همسا نع هلأسف ةتزانج ىلا ٌبابَح هنبإ ةاعد تام املف هيلع ىلصي و ةدلج

 نا قارا "للدقتو ككلرذف هللا ودعا ىلع يلصت ا رمع هل لاق هيلع ةواصلاب مه املف ناطيش سا

 ياصي ناك تلد  هصيمق يف هذيفكت و قئاذملا ةمركت هل تزاج فيك ثلق ناف  ليئرجج هبذجف هيلع

 نخأ اما مام و هلا و هيلع هللا يلف للا لوغز مع سابعلا نا كلذ و هل قبس عينص ىلع هل ًالافاكم 5

 نذأن ال انا ةيبيدحلا موي نوكرشملا هل لاقو معصيمتا ةللا نبع كاسكف ًالاوط الجر ناكو اصيمق هل اودج# مل ردبب اريسإ

 ملعو 17 هيلع هللا ولم هللا للوسر ركشم ةدطعت نو هللا لود يف يل نا ال لاقف هك نذانانف ر

 لمعي و ةورملا ىعاود ىلع رفوتي ناك و الئاع نري ا مكيلع ناك دقف ايا هتلئسم ىلا هل ةباجا و كلذ هل

 فئاصمق ضعب يف هذفكت نا ىلأسإ هل لاق هنا يور دقف - 2 لجرلا هذبال اًماركا و ماركلا تاداعب

 هةريغ نيب و هنيب قرف الف ةرفك عم ةعفني ال هصيمق يف هذيفكت ناب ملغ زءادغألا هبا ثمشي ال هربق ىلع موقت ناو

 رفاك وهو كلصيمقب هيلا تهجو مل هل لهق هنا يور دقف - هريغل اًفطل هايا هسابلا نوكيل و نافكالا نم

 بسلا ان 0و نمم لّسوا ينا و يش هللا ن نم هنع ينغي نأ يصيمت نا لا

 و ماهو هلأ درر هولع هلل 1 هللا لومر بوثب ءافشتسالا بملط ةوأر امل جرزخلا نم فلا ملسا هنا ئررهف

 لع ةثطابو ناميالاربظي نم ىئلعمحرتي ةوأر اذا مهنال فطاعتلا و محارقلا ىلا ءاعدلل ناك ةرافغتساو ةمحرت فكلذك

 تزاج فيك ثان نان هيلع منح 5 و ةناسل هلق أطار نم ىلع فظعتي نا لا ملسملا اعديكلذ فالح

 كلذ يف امل منايا رهاظل ى رملسملا ىرْجُمم نورجم اوناك و مهيلع ةولصلا نع هن مدقني مل تلق هيلع ةولصلا

 ملسو هلاو هيلع هللا 0 لوعر نا ملعا يذا الإ ةولصلا هذه ام يردا ام'شابع لبا نع خواصملا نم

 دوجولاو نوكلاريدقت ىلع لابقتسالا ىلع ىذعملاو يضاماا ظفلب | اودامو تام ليق امناو دحالا ةفص[تآم] عداخب ال

 ناقد لونا دعت ل [كبجْنَت ل و] ةلوق ديعأ دقو *يمخلل 00 اورقك مهنأ | - ةلاحمال دوجوم ناك هنال

 نا دقتعيل و هذع وهسي الو هاسنيال بنطاخملا نم لاب ىلع ىنوكي نا ةدارا و هديكات و هل لزن ام ربرقت ىف

 ةيحاص مها يذلا يشلا شاف ينياوزذلا نهب اس خارق اذا اميسال هب ةيانع لضف ىلا رقتفي مه هبا لقكلا

 زوعدرع ةذمرر لكل نا تمجت امين هتوقل "ىنعملا 5 امناو هيلا صلخي و هثيدح ءاذنا يف هيلا عجري وهف

 هلك ىاع باتا و نآرقلا عقي امك [ روس ْتَنْن اذا ] هلو يف اهضعب داري نا و اهمامثب ةرومسلا. كارت نا

 رعد
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 رجلا

 4 ع

 ( هدو )
 2 هي هرعت م هوما م, مهملو6 رد همم سو هم هوم

 جرف © نيتسُفلا مولا ىدني هللا و“ ةلوسر و هللاب انتل مهل هللا ر داي 0 ةرمم ندعجس مهل

 2م مر يا عد

 اور ل اولاقو لا لئيَس يف مهسفنا و مهلا اوما اردهاج 0 0 هللا لوس تاخ مهدعشمب نوغاتخدل]

 ه 9م
 2 أي هيي

 © نوبسكي و امي دارك ” اريثكاوكتل د اليل !يريضيلك © 00 اراك ا 1 8 ماهجران 0 را ىف

 جرم < 5 . - م مه ه6 62 6 م م دكسم موس ” قاما 206 <

 * اودع ي عم اولئاَقت ن علا لقف جررخ ركل كوُداَتساَف م مهم ةئاط قل هلل فىعجر نان

 ١ 32 1 1 ممم مع مديم هع هيو 2 نعد
 ىلع مقت مث الو !دبا ا مهلم د 1 ىلع ِلَصَت الو © نيفلاخأا عم اردعق ا رص لوا نوعقلاب مكيضر مكنا

 هنكل و كلاذ هيلع فخب مل تلق - نيعبسلا ىلع ديزاسن يبر يل صخر دق لاق ىتح مهل ةرفغملا

 - ميحَر روغم كذا يناصع نمو ميهاربا لوقك هيلا ثعب نم ىلع هتفأر و ةقمحر ةياغل اراهظا لاق امب ليخ

 نيذلا 1 000 ع ىلا مهل ءاعد و ةنمال دس يبذلا راهظا يفو

 كوبت ةوزغ يف ةنيدملاب مهفلح ومها نذاف نيقفانملا نم مس و هلا و ةجاع هللا علف هللا لؤسز :اونؤأتسا

 لاقي هغلخ [ هللا لوَسَر فلخ ] وزغلا نع مهدرعقب [ مهدَمفمب]] - ناطيشلاو مافن مهَلَسك ع دل

 ليق و - هللا لوس كللخ ةريحلا ع يبا ةءارق هل دهشتو مهعم نعظي ملو اونعظ مهدعب ىنعمب يلا فالخ ماقا

  هةفلاخمل اودعق يا لاحوا هل 1 هذا ىلع ةباضتتاو ضّيتاو ار العد كايحن ةرغلاخ مهنال ةذلاومل | ىذعمبوه

 هللا هجول ماظعلا ّقاشملا ملمس رن لا ضرع [ مهسفنا و مهاومأب اودهاجي نا ] - غل نيفلاخم'وإ

 فالذ رك و ضفخلا و ةعدلا ىلع كللذ مهراثيا و هللا ليبم يف مهحاورا و مهلاوصا لذب نم اولعف امب و

 هما هوم

 نيك ران لك )1. ناقالا« عاد را ناميألا بمعأبا نما نيتموملا قاض مي اما" ةنرسركيالا 'كقلكد"”ر قذاتملا
 ناك ذبل ةقشم يف قرصتلا كلذ ببسب عقوف ةعاس ةقشم نم 1 نم نال مهل لابجتسإ 00 2

 + باصلا ةيقاهيرا مو ةداسم * اهدعب كي باقحا رع * رعش * مهضعجل و لهاج لك نم 10

 ًءازج اريثك نوكبي و اليلق نىعحضيسف دانعم « ٠ باقحا ةءاسم اهيضقت ءارو « ةعاس ارسم ىقلت ناب فيكن

 رلى نركب ناقنلا لها نأ ىرري - ريغ نوفي » بجلاو ملح هنأ ىلع ةلاةللرسألا ظفل ل جرُخأ هنإ ل

 مدن و قافنلا نم بات نم مهنم نال [ مهن ةَفئاَط ىلا ] لاق امناو- موذب نولحتكي الو عمد مهل اقري ل ايندلا رم

 مهنم نيقئانملا ةفئاطلاب داراف نيقفانم مهلك نوفاخملا را رذعب رذتعا و فلخكلا ىلع

 لاك و كردت ةوزغ ىلا ةجرخلا ىه رم لو 1 دعب ةرزغ ىلا ينعي [ جورشلا توتذاكساَف ]

 مهريغ فالخب قاغنلا لإ هيلا مهعُدي مل هنا هللا ماع يذلا مهفلخت ىلع مهل ةبوقع ةازغلا ناويد نع رضع

 -' نيفلاختلا رصق ىلع َنْيفلَحلا عم رايد نب كلام أرقو -هريسغت رم دق [ ّهلَكْلا حم ] يفتختملا م
 لاد وهو اهيلا ٌفاضملا ليضفتلا معبأ ركذ ملف. ليصعتلل تارملا عضوم تعضو ةركن قرم تم 011

 ةأرما ىربك يه فكلوق نا مث نه ربكا يه ءاسذلا ر بكا لفه يب ٍدتغللا رثكا تلق 5 - تارملا نم ةدحاو ىلع

 رشع ىنثا اوناك مهنا انل ركُذ ةداتق نع و - ةرم رخآ و ةرم لوا د ةأرماربكا يه ىنكلو ةيلع رّدعت ناكت لل



 (ن8ه8)

 87 ير - مه #” همربممو ل همومع ه»

 نا اوملعي ملا © نب ا ميو 0 2 يللا ارفلخا 3 ةنوقلي م ىلا 5 مهبقعاف © نوضرعم

 ساه م تيرتوم سمرب مد سم وعم دوج 0 هوز مهم هرع ا دع ادم م < مل

 يذلا تفادصلا ىف ندد مؤومل ١ نم نيع وطملا نوم نيدذلا © ويلا الع هللا ناو مهلوجل و مهره ملعي هللا

 ه5 26 0 2 مم 5 معو هوو همم < مد سما ت2. مع سا

 را نأ مير فغتسُأ وا مهل رغغتسا 6مل كرد 0 مهام هللا رغم مهذم نر مهدهجالا الا نر ,دجال

 وم و رمد ءم

 نسحلا نع [ ًاقافن م عيقعاف ] * يبعلا تيل سال ندا لانا ”نيجلصلا نم ] امهيف ةفيفخأا نوخااب ىنوكنل و

 رهاظلا و هيلا اهعادو هيف اببس 0 هنال مهبواق يف اذكمتم اقاغن لخجلا مهثرواف ىنعمب لغجللر يمضلا نا ةدانق و

 نأ ىلا اهنع كفني الف. مهتافن مهبولق يف ركمتاو :اوقفان ”ئزخلا يلذكن يعملو لكل ترعاها معلا!

 لت ل ا د ميك حالصلا و قدصتلا نم هللا اودعر ام مهفالخا بمبسب اوتومي
0 

 ةورسأ ام [مهنوجن و مشرم ف هللا ىضر يب يلع نع و - ءانلاب ري ملا ديدشتلاب نوبي عرق و - قافنلا

 ةيمست و نيدلا ىف ىعاطملا نم مهنيب امين هب نوجانتي اهو ةردعو ام فالخا ىلع مزعلا و قافنلا نم

 يف نوكي نأ زوجت و - مذلا ىلع عفرلا زا - بصخلا هلح# [ نوزمأي ن ريدا ]* « اهعنم ريبدت و ةيزج ةفدصلا

 تا نيعوطتملا [ يعول طا 1 2 مملوجت و هرم يف ريمضلا نم الدبرجا لم

 ىم ةيذوا نم 01 فرع ب نر هحرلا دجع ءاجف ةقدصلا نلف عت اشر هلا و هيلع هللا قالا نا يفر

 ىلايعل ا كفا ةعبرا كر كسر تاق فأل ةينامت ىل ناك لاق و مهرد فأل ةعلراج لومار كس

 ىتح هل كرابف ثكسما اميفو تيطعا اميف كملا هللا كراي ملسو هلأ و ةيلع هللا ل هللا لوسر لاقف

 ءاجو رمت نم قس و ةئامب يدع ىب مصاع قدصت و اغلا ى دئامل نئلع سلا كا ةنارما رك 1 تحلو

 كُئجو يلاهعل اعاص تكل دعاص ولع زيرجلاب رجا 1 لاقف رمت نم 5 يراضنالا ليقعوبا

 ام اولاق و نوقفاذملا مهزماف تاقدصلا ةءاعورثنت نا ف هلأ ود هيلع هللا قلم هللا لوعر ةرماف عاصب

 اركذتا نأ هلل هذكل و ليقع يبا عاص نى ء نِيينعَل «اوسر و هللا ناك ن او داير الإ مصاع و سكول لب ىطعأ

 ةلوقك [ مهم هللا دك مفلاب ىورق - مهتقاطآلا [ مدح ] تلزخف تاقدصلا نم يطعيل ةسفنب

 8 ىببا هللا دبع ىب هللا دبع 0 مدل ناز مهلو ] هاوق ىلا ىرتالا ءاعدريغربخ هنا فم مسي هَل

 دق هللا نا لاقف كرنف لعفن ةؤرم يف هيبل رفغتسي نآ احااص الجر ناك و ملسو هلأ و هيلع هللا لع هللا 0

 اذه نأ انركذ دقو [ 0 مل ما مهل ترهغتسا مِهيلَع ءاوس ] تازذن نيعدسلا ىلع ديزاسف يل صخر

 يف ةتكلا انركْذ و طرشلا ىنعم هيف نا ورفغتست مل مامهل ترغغتسا مهل هللار فغي نا ليق ةناكر بخلا ىذعم يفرمالا

 هللا يضر بلاط يبا نب يلع لاق -ريثكتلل مهمالك يف 0 راج نوعجسلا و رمالا ظفل ىاع هب ء هل

 يغفخ فيك تاق ناك يي داوحخلا ىدقاع اغلإ نيعجس * علا 00 صاعلا ى جال *«رعش * ةذع

 يذلا و هتالومتت و مالكلا بيلاساب مهربخا و برعلا 0 و ملس و هلإ و هيلع هللا 06 هللا لوسر ىلع

 ا 3 ١ عمل مر و / / -؛ وام هع دي

 نع فتراصلا نبت ديالا [ وردك مهنا فذ هلوقب هالث دقو فيك راعغنسالا ةرثك ندعأإ |ذهركذ نم مرعي

 ةيونلا ةروس
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 ( هدرع)
 8و 2 0 2 05 2 هل ه2 .٠ . ت06 6 - 60 012 ه همهم

 دعب اورقك و رفكلا ملك اولاَف دع و " أولاك ام هللاب نوفا © ريل سني 7 مهمل

 امد 2 هدوم عد 6 وومومل ماد ج 2 6
 ناد *مهلاربخ كيوي ل" هلضف نم هلو هللا مهقخا نال اريقتام و كي ايا ممكن

 ء دءل6و تم و 5-1
 ورم عدلا هدم

 0 * ةرخالأ و يذلا 5 املا ل هلل مهبدعي اولوكر
 دهع ىم مهنهو © ريصُت 1 ل نم ضرألا ين

 - ضاق ا م ديد هدعمل» ج2 ع جاع م 6 0 - ١

 مهو اواو و هي اوك هلم نمت مهتإ املف © نيحاصلا نم ننوكنل و َنَددَصْنل ءافق نم ادا ىئل هللا

 مهلا لاقف هدي رماع لاقحام .ةللاب اكفلحتا ف كتسام ا هللا كرسر كلذ: غلب و, رامحلا "نم رغ

 سالجا) لاقف [ ًاولاَق ام للاب د نوفل ]:لرنمق داصلا .تكيذعت زو ذاكلاقودصت فكيين و كدبع ىلع ُلْزَنا

 هنود كنف و 0 باف رماع قدص و هنا دقل مللاو ردا" ىلع هللا ضرع دقل هللا لوسر اي

 ى هللا لوسرب كلذفلا وه و [ اودي ما امب امه و ]ماسالا مهراهظا دعب مهر اورهظا و [ مهما دعب اوفو

 ةتاحار نع ةوعفدي نا ىلع مهنم رشع ةسمخ قثثاوت كربت نم هعجرم دنع كلذو مّلسو هلإ و ةيلع هلل

 اهفلخ ةقْيّذح و اهدوقي هتلحار ماطخب رساي نب رام ذخاف ليللاب ةبقعلا مست اذا امر 1

 نومثلتم موق اذاف تغتلاف حالسلا ةعقعتب و" لبالا فافعل عتوير ةقْيوح خمس ذا"فىلذك اه انيبن اهقوسن

 اندر لبق د ملسالعا ىلع ةدرل رماع لدقب نوقفانملا مه ليق و - اوبرهف هللا ءادعا اي مكيلا معيلا لاقن

 ام و اوركنا امو [ اوم امم 5 ماهو هلا ةيلع هللا اقرلم هللا لوسر ضرِي مل او 5 ىب ةللا يع اوكي نأ

 كفنض يف ٌةذيدملا مس و هلأو ةيلع هلل قام هلل وعز مدق ندح اوناك مهنا كلذ و[هّللا م آ ]وباع

 كد م 93 م 0 ل ا

 هللا وشر رماف ىلوص سالجلل لثع و مئاذغلاب اورثاف ةمينغلا نوزوح# الر ليخلا نوبكري ال نشيعلا نم

 نسال اهدذع بات يا ها[١ ربو ناف ] ىذغتساف افلارشع ّك دنا ةديدب ملش و لاو هيلع هللا قلم

 لاقف الام ىنقزري نا هللا عدا هللا اي لاق بطاح ىب ةبلعث نا يور - راذلا ر لذقلاب [ ةرخآلا راهندلا ىإ -

 نكل قحلاب ىثعب ىذلاو لاقو هعجارف هقيطت ) ريثك نم ريخ هركش يدوت ليلق ةبلعت اي مالسلا هيلع

 ةنيدملا اهب تقاض ىتح دودلا ىمذي امك هعمل امدغ نكتافاعل اهدنا ةقح قح يذ لك نيطعال الام يقزر

 هلام رثك ليقف مآسو هلل هيلع هللا كك هللا ارسر اله يف ةعمجلا ٍ ةعامجأا نع عطقنا و ايداو لزذف

 امهليقتسان تاقدصلا دخل يابدتطا ولآ و هيلع هلل ىَلص هللا لوز كعبن ةرلغت براي لاقف ناو هعسي ل ىتح

 هيف يذلا ملط ملا هيلع هللا ئ فهلا لورا تانك رق وب ةقدصلا .ةالاضف:ةبلعثب ارم: و مهتاقدصب ٌسانلا

 امهل لاق اعجر املف يثار ضأن اعجرا لاقو ةيزجأ) ثخا آلا هذه ام ةيزج آلا ةذه ام لاقف ضئارفلا

 هن عر اخ لدن راف نيترم ٌةبلعت عيد اي هاماكي نإ لبق ملسو هلأ و ةيلع هللا ىّلص هللا لوسر

 ينطعت ملف كرما دق كللمع اذه لاقف هسأر ىلع بارتلا لعجف كلذم لبقا نا ىنعتم هللا نإ لاقف

 ىلا اهب ءاج واهلبقي ماف هذع هللا يضر ركب يبا ىلا اهب ءاجن ملس وهلا و هيلع هللا ىلم هللا لوسر ضيقف
 «ه ى دن يي ع

 - نةدصخل كرقو « ةهذع هللا يذر نامدع نم غ0 ين كللاه ء اهلبقد ملف ةكفالخ ين هذع هالإ يذر رمع



 ( هدرز
 م وورومر هءم وموءرم ”ى1ل م هرم «ء | ه 20 هم معمو 206 و

 © كح زير هللا نا ط ملل 62 ذأ ةلوسرو هللا نوعيطيو ةوكرلا نووي و ةولجعلا نوميقي هرم ق

  1هاممصم .٠ 1

 تنجح ف ةبيط نسم و ًاهيف نيدلخ رولا ينحت 5 ربت تنج تدمؤملا و و نيذموملا 7 0

 ا : ' - 52 ريو س 42 0
 ظلغاو نيقفتملاو راقكلا دهاج يبنلا 31 © ميظعلا زوفلا وه ل ربك هللا نم ناوضر و 5 ندع

 ووو 7 وم هم ه سه معو 0
 ةمحرلا د دوحو ةليؤص نيسلا [ هللا مهمحرجس ] ضعب نم مهضعب نيقفاذملا ىف لرد هانا سمات ارا مهضعب ]

 ةوعنو كلذ طا نأو ينثوغتال كىلنا ينعي اموي كنمم ةلئاس كلون 0 ين ديوولا 0 امك دعولا دوت يهف ةلادم ١

 هرب لهو ع م6 ءءء 6< لام م ا ةمرعو و و | ه2 طصووطو 2-2-

 رداق :ي هش لك ىلع بلاغ[ يع -مهروجا م و فوه - ىضذر دف اكدز د فوسلو- اذو محرلا مهل لعجيس

 نسل ى ع [ ةييط 1 نكسمو ]«قاقحتسالا بسح ىلع ةعضوم لك عضاو [ميكح] باقعلاو باوّدلا ىلع ردقيوهف هيلع

 هو 6 كد
 دعو ل ندع تنج هلوق ليلدب ملع [ ندع ]و - دجربزلا و رمحالا توقايلا و ؤلؤللا نم 'اروصق

 يتلا هللا راد ندع ملس و هلأ و ةيلع هللا: ىلص هللا وسر: نع ىاوردلا ودا نعرززاس يلع لاس

 ىبوط ىلاعت هللا لوقي ءادهشلا و نوقيدصلا و نوجبذلا ةثلث ريغ اهذكسي الر شب بماق ىلعرطخت ملو نيع اهرت مل

 ءيشر [ ربك هللا م ناوضر و ] هتافاح ىلع هتانجرهن ليقو - ةنجلا ىن ةنيدم يهليقو  فاخد ىمل

 ةميظعت مهذع هاضرب نولاخي مهنال و  ةداعس و زوف لك بمبسوه هداضر نال هلك فكلذ نم رجكا هللا ناوضر نم

 ةءارو امم ةسفن يف ربكا وهف هذع ضار هلوم نا ملع اذا دبعلا نالو - باوثلا فانصاربكا ةماركلا و ةهتساركر

 ثعممو  ٌثمظع ناو ةذلاهل دجب ماو هيلع ثصغنت هنطخسب ملع اذا امك هاضرب هل انبذت امذا و معنلا نم

 ءيش ىلا يسفن عزاذت الو ينيع جدطت 9 لقي اذ انغئاشم نم ةرملا سفنلا و ةديعبلا .ةمهلا ىلوأ ضعب

 نا .ريبذهملا ةرمز يف رشحلا ناو ينع هاغر ىلا عراق و يمطت امك ةساركلا راذ خوودللا تل
 سانلا ةدعي ام نود ةدحو [ ميظعلا زولا وه ] يا ناوضرلا ىلا وا -هللا دعو ام ىلا ةراشا [ كلذ ] ةدنع

 ام انّثيطعا دق و ىضرن ال اذل امو نولوقيف متيضر له .ةذجأ) لهال لوقي لج وزع هللا نا يور و - ازوف

 لخدأ لاق كلذ نم ٌلضفا :يش ياو اولاق كلذ نم لضنا مكيطغأ انا لوقيف كلقلخ نم !دحا طعم

 [ ْمهيلع ظلغا و ] ةجبحاب [ نيقفتملا و ] فيسلاب [ ٍراَقعْلا دهاج ] ادبا مكيلع طخسإ الف يناوضر مكيلع

 هاج هيف تباث مكعلا اذهف ةديقعلا ىف ناسف ىلع هذم فقو نم لك و رميا الو اعيمج نيداهجلا ىف

 عطتسي ما نا و هناسابف ةديب عطتسي مل نأ دوعسم نبا نع - اهنم ىكما ام ةظلغلا هعم لمعتستو ةيبحأب

 داهج ىنسحلا لمح دقو هنم كربتلا و ءاضغبلا و ةهاركلا ديري هبلقبف عطتسي مل ناف ههجو يف روغكيلف

 ةرزغ يف ملم و هلأ و هيلع هللا لك هللا لو ماقآ « اهبايسا اوطاعت اذا مهيلع نودحلا ةماقا ىلع نيقفانملا

 ىي سالجلا منم مهنم ةعض ن .رمم عمسيف نيل خنملا نيقفانملا بدعي و نارقلا عيلع لْزْني نيريش كريت

 66 انفارشا وب انتداس هانفلخ يذلا انناوخال اًقحن همك“ لوقي'انم ناك, نئلء.هللا و سالجلا_لاقن دير
0 5 0 01 . 9 1 5 3 6 
 مثناو قداص |دمح# :نا هللا و لجإ سالجلل يراصنالا سيدك نب رماع لاقف ريمحعلا نمازرش نكت

 مو



 اي 1ع

 0 درا

 (ه00)

 وم 5 0 هموم م 7 0 31 1 0 ميعو س 201010 1

 0 مكذص دشا اون مليون نيد و يقم باع مَلَو 0 مهلعلو مهبسح ي ل اهي ن نيدلحل مهجر

 .٠ ةمدع م عدم 22 هرب همم ه دودو تس مر صم مهرب

 يذااك ماضخو مهن رهدالخج الخ مليت نم م يذلا عتييسا امك مكقالخإ 0 الخ 1 [كالواو اوم ثكأ د و

 نيم يذل 5 نيل © 1 2 كنور ظ ةرخآلا و 5 ايذدلا ىف : 0 تطبخ كل درعا
 - | مشو هربرت ربو ةهربوس< مل مس 6 سا ندوب ك# همت" 0 0 هرب هدو هس

 هللا ام - تنيبلاب م مهلتا ” حتما و نوم بحماو رم دإ 22 5 كومو دامو ون موق ميلبق

 هون م < هرو هرم م هدو - 22 ه2 هد و6 هيو

 نوهني و فررعملاب نورماي ” ضعب الو مهضعب ثذمؤملاو نودمؤملاو © نوملظي مسا 0 ل , ممملظيل

 و : : ا 0 عمال 5 تايب
 ىنيقئانملا نال تلسك لوقي نا ملسملل م اسو ةلا و هيلع هللا ىلص هللا لوعر ةرك اذا و مهمذ يف غلاب نيح

 [ مهِبسح يه] دولخا نيردقم [ هيف ئيدلخ ] قسفلاب كنذظ امف ىلاَسُك هلوق يف لسكلاب اوفو

 [هللا رب مهنعَل و ]- هب اذعو ةطغس م هللاب وعن هيلع دازي ال تيح# هناو هنم غلبا ءىشال هناف اهباذع مظع ىلع ٌةلالو

 مهقحلا و ةنجلا لها مظعامك نيعآلملا نيطايشلاب نيقعلم نيمومذم مهلعج و بيذعتلا عم مهناها و
 ايا لل

  راخلا باذعك ماد مهتم راخااب ا باذعلا ٠ نم عون مهل و [ ميم قاع مهل ] نيمر ملا ةكئالملاب

 مم هدع م

 رضا قاعد تتعت قسما ءنوساقي موه راهذع نوكفني ال لجاعلا ىن مهعم ميم ٌباْذَع مهل و ديري نا زوجت

 ىلع علا نا باذعلا لوزن و ةحيضفلا نم دبا هنيرذحي امو نيملسملا نم افوخ ىطابلل تحلاقخل]

 نم نيذلا لعف لثم مالعف ىلع بصنوا [ مكلِبَك نم يذلا ]لثم مننا ىلع عفر اهلحم فاكلا  مهرارسا

 رامضاب «ابلطالو ابولطم موهلاك « ع«رمخلا لوق ةوحن و اوضاخ و اوعتمتسا امك ٍمَتُْضح و متعتمتسا مكذا وشنو مكب

 اس وه و بيصنلا ُقاكَحلا و  مهلعفب مهلعف ليثمت ر مهب مههبدشتل ريسفت [ ٌمُمْنم نشا اوذك ]ةلوق و -رأ مل

 قا ليت ل ك1 0 مسق هل ليق امك ريخ نهر اك, يا ناسنالل ولك

 يل تلق ىنآف - ةوضاخ يذلا ضوخلاك وإ اوضانخ ي ١ جوفلاك [ اوُضاَح يذّلاك ] وبلا و لطابلا ىف لوخدلا

 هلوق ىنغا امك هذع نغم [ مقا مكلْعَق نم يذلا عامتسا امك ] هلوق و [ مقلب اوعيششكاف ] هلوق يف ةدئاف

 امي عاقمتسالاب نيو مذي نا هتدئاف تلق - اوضاخ يذلاك مقضخف اوضاخ و لاقي نا نع را ْيَفَل

 ةرخآلا ىف حالفلا بلطو ةبقاعلا ىف رظخلا نع ةيناغلا مهتاوهشب مهئاهنلا و اهب مهاضر و ايندلا ظوظح م اوتوأ

 ةبخت نا ديرت امك مهلاحب نيبطاخملا لاح كاذ دعب هبشي مث هب يضارلارما نجع و عاتمتسالا رما سسخب ناو

 لثم لعفت سارا لو رفعي مرج ريغب لقي ناك اك نوعرف لدم ثنذا لوقف هلعف ةجامس نع ةملظلا ع

 ةمدقنلا كملات ىع هيلا :داذآتساب نغتسم هيلإ دذخسم «ابقام ىاع فرط ا يذلاك م مطخو ”لاضاو -هلعم

 نيحاضلا نمل ةرخآلا ىف هذإو - ًايذدلا ىف هرجا هنيثاو هلوق ضيقن [ ةرخآلاو ايندلا ىف مهلامعا ثطبُح ] تدل لا تو و ا 2و0 يصل عاوع 0 ا اي ل

 ملاضو نوهو طول موقت اييرق لق و طول موق نيادم 0 بيعش موق مهو نيدم لها و [نّيدم بسدضاو]
 ميك وهو مهملظي نا هنم يم انف [ مهمل هللا ناك امف ]رشنلا ىلا ريخلا نع نهلاوحا بالقنا نهُكافتيا و

 ةباقع ارقصتشاف هب اررفك ثيح [ مهسْعْنا ] اوملظ [ ( نكلو ] مرج ر يغب مهبقاعي نار ميبقلا هيلع زوجي ال
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 صا يدص يب 6 ” ترمه ىروورم معمصءم م طه هوم م مس وعرب .ءر

 * بمد ضن نكن وبل مهل نزلو © دورهم اس ج عرخم هللا نا ؟ووزهتسا لك“ مهبولف يف امب مهثفيذت

 ه مامر هو >2 يمه ه هو صو ”همممعد 000 همدمو < هر
 بدذعن مكذم 0-5 5 فعن 0 0 كعب متع 53 اررذتعل 36 نزله ملك هلوسر و هنيأو هللابا لق

 هووعف راب هر اص مه ععتا حط ماو مه هع همه ب هي وم م | امو مس مم ع مود 3 . هي يل .
 ترق نع نوهنيو ركذملاب نورماي * ضعب نم مهضعب ثقفنملا و نوقغنملا © نيمرج# اوناك مهناب ةقئاط

 موه دءو و2611[ ىلا" َهَءَء هر إو. صرع س6 1 د هون مع اذ و هوس همم وة همم
 راقكلاو تقفنملا و نيعفتملا هللا دعو © نوُقسُفْلا مه نيقعمملا نأ. مهيسنف هللا ١ اوسن مهي ديأ نوضبقي و

 0 1 0 ل ا - 1 8 3 0 ا
 لازنا ى ع عقاو رد" | ث 5 نع ياردح د رمالا ردع ى ,ىنعم ليذو اهب مهربخ" اهناكف ةرشكذنم

 يم ساميه ممل م هرو و مج 01 ممر ارم وعم هس . 5

 مك 5 نوردعت مخك م م ] ةهلوق ,ىكعص ام 007 منج جاع ل د ١ نوقفنملا رذع# ةلوق َظ ةروسلا

 انيب ٠ مكقاغن نم ةرابظا 00 57 هذ ررذحت مئذكام رس هللا نا وا - ةروسلا لازنا ْررِجُم ٌلصحم ةاذعم

 اولاقف هيدي ندب نوريسي نيقئانملا نم كلك و تلوبت ةوزغ ين ربسب ملسو هلا'و ةياع هللا يق هللا لع

 لاقف كلذ ىلع يبن هللا عطف تاهيه تاهيه هنوصح و ماشلا روصق مافي نا دبري لجرلا اذه ىلا اورظنا

 فرما نم :يش يف انك ام هللا و ال هللا يبن اي اولاقف اذكو اذك مئلق لاقف مهاتاف تكلا 7 ىلع اوسيحا

 هللا 00 ضعب لو اع انضعب رصقيل كيرلا ةيف ضوخا امم ل ِى 73 نعل و كياعصإ 1 م الو

 ممد ه <86 ع هدم لا <

 هناب و مهئارهكساب نوذرخعم مهناك او اي هيف نيبذاك اوناك مهنا مهراذقعاب 0 مل[ ند زهكسل م ذك لق و 0 و

 فلذ وربرقتلا فرح يلب *إ ًارهخسملا لعج ثيح هازهتسالا قوم مهئاطخاب هوغو ىتدح مهنم دوجوم

 0 0 كات ا 011 5 -.6 3 .:-
 دعب مكعفنت ال اهناف ةبذاكلا مهتارادتعاب اولغتشت ال [ اوردفعت ال ] * هتوبت و ءارهكسلا عوذو دعب ميقتسي امنإ

 ه يو م 6ه مرو 68 صو هدوملس هم -

 نع فعذ نأ ] ناميا مكرابظا دعب [ مكلاعت| دعب ] مكثازهتساب مكرفك مثرهظا نقد[! مر دق ] مكرس روهظ

 7 م6 م م 046 م .

 ىاع نيرصم ا 5000 وذ لاك م ذاب ِ ةغئاط بدع ] قافخلا دعب ن ناميالا مهعاخاو ةبوتلا مهثادحاب [ مكدمم ةفئاط
- 

 اوكرهتسي مل م و ملس و ةلآو هيلع هللا ئَلَط هللا لوسر اوذوي مل مقلم ةقئاط ص 0 نارا د ةهذع ىنيبناث ريغ قاغفثلا

 0 50 3 26 هع هر ء هع د -ٍ 1 . د 1 هوو 7 ١

 أرد و - نيثرهكسم هملا لوسرل نيذوم 0 اوذاك مهاب ةفئاط لجاعلا ىف تدك 0 يف مهبدعن ملف

 هو

 م فرالا هيلا دذسملا نأل ريكذتلا ةجولا و ثيناكلا عم لوعفمال ءانجلا ىلع ةفئاط 1 فعت نأ ندهاع<

 1 م ما 0000 : 00 5 3 0

 وهو فكاذل ثذداف ةفئاط محرت نا ليق هناك ىنعملا ىلا بهذ هذكلو ةبادلاب ثريس لوقت الو ةبادلاب ريس لوقت

 -”ّ 014 وه م

 فعي نأ. ورق و - كميناكلاب ًةقئاط ا ريكذتا اب 1 ىنع فعبي 0 ةماعلا ةءارق 8 ديحا | و بيرغ

 مص ه س وري 26 3 م 1 -

 اونوكي نأ ي 9 ديرا ا ضعت نم * مهضعب 1 0 وزع هللاوه و لعاقلل ءافجاا ى اع ةقئاط بدعي ؛ ةفئاط 0

 هو -ذ- سم ص هع

 امب مهغصو مث 0 ىه ام و هلوق ريرقت و مكفمل مهلا هللاب وشلحت و مهلوق يف مهبيذكت و نيذمؤملا ىم

 نع [ فورعملا نع 2 0 لا و رفكلاب [ ركملاب نورمأي ] ىنيخمؤمل هلا لاك عاج ؟ ىلع لدي

 رقم[ هللا اكتر عللا نيش يف قافنالا و تاقدصلا و رابملاب انش [ مهيدي نوشبعَ و ] تاعاطلا و ناميالا
 مو ام مر

 رقكلا ف مكلاوه يب ذلإ قسغفلا 5 نولماكلا م ه | نوقسعلا مه 1 هلضفو هلمحر نم مهكرذف [ مسد ] ةركذ

 ىنيقفاذملا هب هللا فصو يذلا شحاغلا مسالا |ذه هبسكي امي ماي نا ارجاز ملسملا ىفكوريخ لك نع خالستالا و



 (هم+)
 ها رم ع2 هومر 8م سم ريب هرم م < هو هءوص هو

 دداَحي نم هنا اوماعي ملا 8 نينرؤم ل 2 07 7 00 > 7 كل 0 للاب نولي © © مهلا

 2 هممس 5 م ٍ 22د علا

 ميضعب الو مكرارسا فشعي الو رهاظلا مكناميإا لبقيو مكنم عمسي ثميح نوقنانملا اهن١ كاكيالا ربظا يا مكنم

 ل متلق امك نذا وهف مكيلع ءاقبالا ىف ةحاصملا نم هللا ىأر امل ةاعارم نيكرشملاب لعفي ام مكب لعفي الو

 هبااودصق اوذاك ناو هيلع ءانثو هل حدم وه امبرسف هناآلا هيف مهلرق مهل ملَسف دوس نذا) مل ريخ نذآ هنا

 هوس مهنم ةعامج نا ليق و - ةرغلا و بولقلا ةمالس لها نم هنا و هتماهش و هتنطفبريصقنلا و ةسذملا

 1: هن حصا 2 5 5 2 0 : 0 3 0 . .

 لو ينذاف غا غادملا مالك عمم دق ةعماس نا وه امناف مكيلع 0 مهضعب لاقف مهبولد كيافتساف كلذ هغلدو

 3 5 ص اا

 نا ىلع مكل ريخ نذا عرق و - مكر يح 35 وه ليقف ىضريف اضيا انرذع عمسيف هيلا رذتعنف هيئأن

 مل ريخ وهف نولوقت امك ناك نأ ف ركل ريخ وه نذا وه ي ١ تكللذك رد و تفرذع“- أدتبم ردح 1

 لعف يدع مل ثلاق ناف - لاذلا فيفخأب عفان أرق و - مكتلخد ءولس نولع مككفاكي الاو مكريؤاعم لجقي هذال

 يدعف هب رفكلا ضيقن وه يذلا هللاب قيدصتلا دصق هنال تلق - ماللاب نينمؤملا ىلا و هللا ىلا ءاجلاب ناميالا

 لجرت | ماللاب يدعف هدخع نيقداص مهنوكل هقدصيو 8 اواوقي م مهل ملسي نا نيخمؤملا ى 7 عامسلا دصقو ءابلاب

 هد ه6 س5 دن ع 2 2

 - موق نم درا ىسومل نما امف ةوحن و ءابلا نع ةأبنا ام بق دص .. نكون ان نم هرمي تننأ امو , ةلوق ىلا
 2 2م 2 ”  صسمروس هو 2م ع اد هز

 رو ةاجع يب | قدا ةءارق ةجو امم ا 0 / 5 ا لبق "0 ملم 1 ض رماذرألا هكا تكل 3 مّونا

 مم ه2 <<ه < <

 لدي مك رح ل لا فا وعل 1 ذأ مكل ةمحر و ةريدقث فرذعم اهلّلعم ةلغ ىه تلق - بصنلاب
 تاج 0 مرومع مهري

 مهنوتأي 1 داهجلا نع نوفاختي وا نماطملاب نوملكتي نوقفاذملا ناكر نيملسملل باطخلا [ موضي  مكأ ] «ةيلع

 نومعزت امك نيذمؤم متنك نا مهل ليقف مهذع اوضري و مهورذعيل فاعلاب مريذاوم كودك مهيلا نورذتعيف
 هوم

 - د هللا ى فر نمي ترواعت ال هذال رجيمضلا دحو امنا وح - قافولا و عاطل اب »ل 1 و ل ميفرا م رم قكلاف

 ىح 1 ربو ع 5 داع 9 يف نا 3 لل ىذم ع ةلامجا كِيز 00 كلاو ة؟ دحا ضرم ركح 5

 قحف يا رجخلا فلفهذح ىلع ١ ا 0 ةقاشمل ملاك نعأ١ مم ةاعافم ةةاحملا 9 وضري

 افوطعم هَل 55 نوكي نأ زوجت و - اديكوت هنا هلوق يف نال ريركت ناو -هلف ةاذعم ليقو - [ ملهِجراَن ] هل نا

 - هي ”دتل م ل راصد سدو مه ه2 هر د مس وّوم ه2 مو هدد

 - منهج ران هل ناف كلهن ةلوسزاو هللا ودان نم هنا اوملعي ملا ةريدقت فردع“ نم باوج نأ ىلع هنا ى

 ىلاح مهيف ب ىحدمولاب هللا يددغب نإ نورد اوناكو مهلهاو مالسألاب نزهتسي اوناك - ءانلاب 6 ملا ترق و

 1 اذيف لرزخيال نا و ةدلج ا تا 5 ا ثددوأ هللا قلخر 5 انار | ال هللاو مهضعب لاق

 هبا دوقي ذعملا نأل كلذ نرش ل لا نينمؤمللا مهمتك و - مهيلَع يف ريمضلا و  ازحضفي
6 

 ةرعط يب مو

 امب_ مهدد ] ىنعم و - مهيلع ةلزان 1 :يمف م هانعم يف تلزن اذا ةروسلا ن ,ال ىيدقفانملل رئامضلا نوكي نازوج و

 ةعاذم اهل اوعمسي ىتح مهيلع مهرارما عيذت اهنا ىنعي تبكو تيك مكبولت يف مهل لوقت اهناك[ مهول ف
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 00 خاص

 ( هرعو )

 ردرتو زالوا ل ماه رص م6 200 ٍُ همر

 ا نيِسراَعلا و باقرلا ينو مللت نينار نيلصل رشا ا امنا 0

 هم 1 22 َِس 5 4م س 60

 ؟ ير هزم 50 100 220026 دكر م 2

 0-0 ل 5 ا دال ا 7 5 موي مكر يخ نذأ

  ةفينح يبا بسهذم هيلعو اهضعب ىلا فرصَت ناو اهلك فاذصالا ىلا فرْصُت نإ لمتح#ف مهريغل نوكتالو
 - كازجا اهتعضو اهنم فذص يا يف اولاق مهنا نيعباتلا ر ةباحصلا نم امهريغو سابع نباو ةفيذح نعو

 - يلا بحا ناك اهب مهتربجن نيففعتم ءارقف نيملسملا نم تيب لهنا ىلا ترظن ول رِدبَج نب ديعس نعو

 يرهزلا نع و  ةهنامثلا فانمالا ىف قرفت اهنا ةمركع نع و - فاذصالا ىلا اهنرص نم نبال يعفاشلا دفعو

 اهنوضبقي نوذلا ةاعسلا [ هيلع نيلمعلاو ] ةينامثلا فانصالا ىلع تاقدصلا قيرفتز يزعلا دبع نبرمعل بدك هنا

 ناك ن يح اهنم أيش مهل مضرهف اوملْسَي نا ىلع مهفلأتسي هللا لوسر نك برعلا نم فاش[ ْمَوُلف ةقلوملا َو]

 [ نيِمراَعْلا و ]دعت باقرلا عاتبت ليقو - ئراسألا ليقو  اهنم نوناعي نوبتاكملا [ باّقرلا ]و ةلف نيملسملا ىف

 يفر ]اومرغو اهيف اونيدنف تالامعلا اوس يذل لتر, ةجايعقلا مانعا م اهدعت يكلم ل ل مهتبكر نيذلا

 وه ثيح ريقف وهن هلام نع عطقنملار فاسملا [ ٍلْيِيَسلا نبا و] مهب عطقفملا ميجعلا و ةازغلا ءارقف [ هللا ليبس

 تاقدصلا هللا ضْوَف هانعم ءاركمل تَقَدَصلا اما هلوق نال دّوملاردصملا ىنعم يف[ ٌةَصْبرَم ]هلام ثيح ٌينغ

 تلق  ةرخآلا ةعبرالا قف نبا: مالا "نم وع, مل اعملق ناف د ةضيرف كلت ىلع عفرلاب ةقيرت كرت دي

 عضوت ناب داقحا مهنا ىلع هب داعولل يف نال ركذ قبس مم مهيل قّدصنلا قاقعتسإ يف رسرا مهناب ناذيال

 تكف يف و رسالا وا قرلا وا ةباقكلا نم باقرلا كف يف امل كلذ و اًبصمو اهل ةَلظم اولعجتو تاقدصلا مهيغ

 ةىافعلا وازقغلا نين يبعلا ىف عطقنملا وا ريقفلا يزاغلا عمجي و ناقنالا و صيلختلا نم مرغلا نم نيمراغلا

 هللا ٍليِبَس يفو ةلوق يف يف ربركت و ذ لاملا و لهالا نع ةبرغلا و رقغلا نيب عماج ليبسلا نبا كلذك و

 َّق نال فه فناعق و فنك لسلق نان نيمراغعلا و باقرلا ىلع نيد ميجرت لضف هيف ٍلهبسلا يبا 1

 مهريغ نرد ٌةصاخ تاقدصلا فراصم فانصللا هذه نوكب لد تاق مه دئاكم و نيقفانملاركذ فيعاضت

 مهل امف اهفراصم نع و اهنع ءادعب مهنا و نامرحأ! مهباجيتساب ًاراعشإ و موعامط ال امسح مهنم اوسدل مهنا: ىلع

 دحا لك لوق,لبقي و عمسي ام لك قدصي يذلا لجرلا [ىّذألا ] اهمساق زملو اهيف ملكتلا ىلع مهطلس اسواهل ام و

 مالوق - مهكراذيا و يع ةئيبرلل مهلوق ةريظن و ةعماس نذا هتلمج ناك عامسلا هيب يلا ةحراجلاب يمس

 د! را معن د لكلو نذإ وه معن لليق هناك حالصلاو ةدوجلا دير 0 قدم لِجر ك اوقك [ريج ذا ] و 0

 هيلع لدو كلاذ ريغ يف نّدأب سيل و هلوبق و «ءامس بجي اميفو ىعلاو ريخا) ىف نذاوه ديري نازوجيز

 هناب ريخ نذا هنوكرسف مث  هلبقي الو امهريغ عيسي ل ةمحر وريخ نذا وه يا هيلع افطعر جلاب ةَمْحَرو ةزمح ةءارق

 نمأ نمل ةدحر وهو راصنالا و نيرجاهملا نم صّلخلا ىنذصؤملا نم لجقيو ةلدآلا نم ةدنع ماقامل ءالاب قدصي

 رم



 ؟ ةبونلا ةروس

 2 از رع

 اا ع

 ( هلغد )
 دك هع شد لإ د ملء ع سود سوعس 5و.” مبتام هروءةأعلم 3 لا 2مل

 ارجوا تونوا اجا نودج: هلل مكخم مهاصو 1 مكنمل مهنا هللاب نوغلتيو 3 نورك

 5 عه 6 2 مدو < مس هع 0 -

 1 اهم ارظني لد ءاو اوضر ينم 1 ا ناك ل“ تذدصلا ىف كملي ن 0 © نوح“ 4 كه و هيل وول

 مو عم مرووم م عدل مع رز 2 داع < نر جد ع هس مط ل م
 ىتإان | ةلوسر اضن نم هللا نيطْميَس هلا انيسح واكو هلوسر و هللا مهدنإ امم اوف اوضر مهذاواو 2 نوطخسي

 مهفونا مغر ىلع هل نوهراك مهو ريغأا باوبا يف هنم قافنلا مهفلَك و بياصملا و تانالاب هيف مهالب و

 قيلعت سم نا تلق ناف - مهدالرا ةيبرت يف و هباستتاو ةعمج ىف مهشاجملا و فلكلا عاونا مهقاذا و

 هاب جاردكسالا دارملا تتلف - نورفاك مث 1 نع قرد 1 لاب امف ى !اعت هللا ةد دار اب بيدعتلا

 م 9 ا|[هره- 0

 نع عخمملاب نوهنلم [ نورفك مهو ] اوتوميد نأ اا ةكدعت مهيلع م ددي 0 ديرد و ليف هناك 8 اا ا 0 نيل مهل. ئ

7 5 03 
 امنا ىلاعت ءاوقك 1

 هو م6

 مالسالاب نورهاظتيف نيكرشملاب لفي ام و لئثقلا نوفاخ# [ىوقرفي ] نيماسملا م امج ى مل [ ملم« ةبواعلل ظنا

 كا 1 ا ِع 011 : 535
 ىرقر - اناريغ وا [ ترغمرا ] ةريزجوا ةعلق را لجج سأر نم ءب نينصصخم هيا| نوئجأب اذاكم [ يلم ديت

 و .٠ هاله 07 00

 نورجغي ةنكما| يد انإ هثرغا ر ءيذاار راغ «يدعت وه ليقو را لخدا اذاراغو لح نزلا راغإ ن م مجمل مضب

 ”ل ةد و

 نومدتي اقفن وا ا الخدم را ] راغمو براهم ن ىكعمب عرسا !ذا بلعثلار ,اغإ نم نوكي كي نا زوجت و - - مهصاخش| اهيف

 نولخدي انكم لخدا ل الخادم ,  لخاد ى م الخدم عورقو - لوخدلا نم لعتفم وهو نورحجل و ةيف
 هدمء و

 مهري ال اعارسإ عم ا 0 | هيلا اوأج دخلا يلا ل 5 .رقو - الختم بعك نب يبا أ اردو - ميهسفنإ هيف

 012 ع

 نرسمج# لاقف ناش“ نك نك ماجللا ةدري مل لمح اذا يذلاوهو حومجلا سرغلا نم ءيش

 - مهيواق ةفلؤملا م 00 هناا رقرو ةقمرإوا ] كلبيعي 0 .هأي ] لحاو نازمجل و نر ل نشلو

 لاقف نيلح مذ مسعإ ملس ر هلأو هيلع هلا ىاص للا ل لوسر ناك جراوخلا سأر ةرصيوخلا ىذ نباوه ليقو

 نررتلا لاق نيقفانملا نم ظاوجأ| وبا وه لير - لدعي نمف لدعا مل نا كابو لاثف هللا لوسر اي لدعا

 سوم ناك اه | فئابا ال عللا لرسر اقف لدعي هنا معزي وهو منغلا ةاعرأ يف مكتاقدص مسقي امنا مكبحاص ىلا

 - مضلاب كملي ىرقو - لوقفاذم مهناف ةباحصاو اذه اررذحا مالملا هيلع لاق تس املف اهعار 5 7

 مهشفنالا مهطخس و ,هاضر ناب مهغصو مث -زمللا ىف ةغابم ةلعافملا ئاع ءاذبلا و ليقثتلا كل مالي 1 رملي 1

 نئثموي ةكم لها 6 فتفاطمدسا 7 و 2 و هذلع هللا ولم هللا لومر نال ةاهإ حالص «دفام و ىنيدلل ال

 باوج ه طخشسلا نامت اهنَم اوطعي م و ىلا ةاجافملل [ اذا ] و هلم نوقنانملا رجضف مهياع مئاذغلا ريفوتب
 هو م موسم

 ةفياسلل/ نم لوششرلا هيب معباصا اس اوصز 7 ىدعملااو مهل ار اخت ناكل [:اوضر مهئاولو ] هربدقت فرذحم وْ

 ةمدخغ انقزريس اذل مسق ام اًنبسح و هعئص و هللا 0 اذاهك اولاقو مهجيدصت 0 او مهسوفت هب تثباطو

 انلوخ# 5 ًانمدعت 0 يف [هللا ى أ 3 ] موديلا اناتا امم ردكا ملس و هلآ و هيلع ع هلا لوس هر انيدؤيق ىرخا

 م”مءكم >-- 031 مرو س

 اهب ةصتخم اهنإ و ةنودعملا فاندالا ىلع ت'قدصلا سنجار صت [ ءارقعلل تؤدصلا امنا | « نردغارل ءاضف

 مهادعنت ا ديرت "شيرقل ةنالخلا امنا كاوق هوحن ر مهريغل ال مهل يه امنا ليق هناك اهريغ ىلا اهزراجخت ال



 ( هلع“ )
 مل َ 2 0000 هر ةروم هم الاب اور ا هعو |ء< هوم هوو 7 هو هزم

 6 ل 5-7-2 ك ت22 د ق2 2 وعنق 2 مومو

 ا دي خه لا يا ا ا ل

 1 نمحرلا هل ددميلف ةَالَصلا ىف ناك م لق هلوقكر بخلا ىنعم يفرما وه تلق - [ ليقني ىل ]

 ول افب يثيسأ *ع# هلق و مهكر فغتست 3 الوأ مهلرفغكسا ىلاعت ءاوق ةوحن و اهرك وا اعوط ا ليقتي ىل

 تاق ناف  تذسحا وإ اذب تأسا كلمولز الو مهلر فختست ا وا مهل ترفغتسا مهل هللا رفغي نا يا هةموام' ! ينسخأ

 لع مل تلق نان -هارفغو اديز هللا محر مكاوق يف «سكع زاج امك هيلع مالكلا لد اذا ثلث -!ذهوسن زوج ئقم

 فل ينبحم ٌةرق و يدنع كلاعم بطلا ينعتمإ ةرعل لوقي هذاك اريدك نإ يهر هيف ةنكذل تلق كلذ

 هانعم يف و ةنسحم وا ب ٌةٌديسم 3 يلاح ترافتت له يرظنا.و نفسنا ةداسلاب ينهلماعو

 ىنعملا كاذكو « دولا يف : كشغتسي نا !دماع بفيسلاب تمق نا ي مذلا تلوخا هرعش « لئاقلا 51

 رافغتسالا لاح ىيب افالدخا كئرت له رظذا و رفغتست الوا مهل رفغتسا و مكنم. لدقتي له اورظناو اوقفت

 نولذبي ام مهيلع هدرو مهنم هلجغت هللا لومر ٌكلرت وها لبقتلا يفن يف ضرغلا ام تلق. ناف - هكوت و

 ًاهزك وأ اعوط هلوق و اعيمج نيرمالا لدتعي تلق - هل 0 ال ءابه ايها هللا دنع. لوبقم ريغ ةنوك وه م. هنم

 مهمازلا ناكف نوقفاذم مهنا اهاركا مازلا يمس و نيمزأم © وا ةلوسر و هللا نم مازلا ريغ نم نيعئاط هانعم

 ىلع نولمحتي اونك قافخلا لها ءاسئر نال معئاسر نم ةاركاريغ نم ىنيعئاط وا ةاركااك_ مهيلع اقاش قافنال

 بفّلخت' نيح سيق نب دجلا ىف تلزن اهنا يور و - مهتهج نم نيهركم وا: هجف ةيلصملا نم نوري امل قافنالا

 ليلعت [ مَنِ ] ينكرتاف هب كنيعأ يلام اذه 0 رزقا ةيعفللا لبا معلا كرستال للان رك ةرزغ نع

 داقلاب لقت ل عير و - هالوعفم لبق اور مها مهو عدم لعاف [ مهنأ] «ونعلا و نرمتلا قسفلاب نارملا و مهتاغنإ نرل

 3 لمعي. نا يملسلا اقسم ديحوتلا و عمجلا ى اع. مهتكفت ورا مهل ] و - لوعفملل ءاذبلا ىلع ءايلا. و

 نر نيون قاما دي نالسك عمج ىتغلاا و مضلاب [ اعلا ليغ لدغلا نا ىلع مه

 اهنأو ىلاعت هلوقك مهيلع ةليقث يهف اباقع اهكرقب نوت الو ًاباون مهتولصب نوجري لل .مهنال مهلنعكإو اوي 1

 نمؤملل هرك :ملسو هلأ و هيلع هللا ىلص هللا لوعر نا رادخلا ضعب يف ُتأزق و -َنيعشاستلا :ىَلعأل ريب

 نمكملا هدنسي نا ىغبني امف.نيقفانملا تافص نم .لسعلا ناو ةيألا هذه ىلا بهذ هناك ثالطك لوقي نا

 مهناب مهغصو مث اًموط هلوق. يف نيعئاط هلا, مهلعج. دق رن ةيعارطلا فالخ. ةيهاركلا تلق ناف - هسفن ىلا
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 .٠ 6 ترد هيا هه هلا
 ةيلع هللا ىتم هللا لوسر نم مالا ريغ نم. ةنولفبي مهنا مقولطب دارملا تسلق -[ نور هو نويل 3

 ثملاب باجعالا * رايثخاو 6 ةبغر نع 0 ارارطضاو ةهارك نع ل كان مهعوط امو مهئاسب سهر نم وا'- م ا هلأ و

 ةنيز 1 ارترا امرر دقت الامور نسيتست ؛الف ىنعملا و هذسح ا

 ىهسلا.و مفغْدللا هضرع ناب باذعلل مهاطعإ ام ,هاطمإ امنا: هللا ناف كيتيع ندمت ) و هلوقك اهندلا

 :٠ ةيوقلاب ةروس

 5 ءرجأا



 6 ةبونلا ةروس

 < ١ رجلا

 ا[

 م37

 ههدم ع هم م نيام < هابي سه مام تي ممم م م هررو م 1 مص اذه 6
 مخيج نآو * اوطقس هددعلا يف لل ٌننغَت 0 و يي !١ ندنا لوقي نم مهم و © نورك حث و للا رمأ

 هم سرع

 هعديممم مو 2 هم اوم هلءورّو 526م ص برو ميم < 2 2 ا 212 هع سدا 5"

 اواوني و لبق نم اًيرمأ اًندَحأ دف اولوقي ةبيصم كبصت ناو ريك بياع نإ © نيرفكلاب اب ةطيحمل

 7, - 1 6. سمع >- مع

 لع © نونصؤمْلا لكوني هللا ناعيا و 0 7 لإ اتيمَتُك امل انبي نأ ل © نوحرف مه و

 51 هلم و1 رورمو حث هروور و همم و 0 همم و ع 2 20 .٠

 ز انيدياب ا ةدذع ء نم د كلا مابك كا مكي ضصيرتن نجح ل نيينسكا ىدحا. ا انب قوص له

1-4 
 مم و مجري عج هان ممم هرر دل © هرب دعه

 امنو 56 نيقسف 5 اموق ملكك مهنا ظ مد ل قلمك اًعوَط 7 0 نوصي مكعص انا | اوصيرخف

 بلغو |ةللارسارظو] كرصن و كديياترهو [ُقكحلا اج ىنَح ] فيفختلاب اوَُُكَو ىيرق و - كرما لاظبا
 يناف يل ىذأتال ناب مثالا يهو ةننغلا ىف ينغقوت الو [ يفت ذو ] دوعقلا ىف [ يل دنا ] «ةعرش العو هيد

 - يلايعو ي !اماكاه ىعم تجحرخ اذا يناف ةعلهلا ىن يقلل و ليئو“-:تلمنا كلنذا ريعب تفلخت نا

 ءاسن. ينعي رغصالا تاذبب يننغت الف ءاسنلاب رتهتغم يناراصنالا تدلع دق" سيق نب نجلا 3 دقو

 يه ةنتغلا نا يل [اوطَعس ةكذغأا ىف 1[] هندفأ' نم يَددقُت الو ىرقو - ينكرت اف لاهب كذيعأ يثكلو مزرلا
 طعم ] ىنعملا عومجم# ظغللا وم م نم يبا فعدم يفو فلا ل يهو اهات ي دللا

 اهطسو يف موناكف ميعم ةطاحالا باجسأ آل آلا مهب ةطيحم ىهرا ا'قكيقلا موي مهب طيحت اهنا ينعي [ ل
 ماض ه5 7 ه 25

 وحن اهضعب يف ةدشو ةبكن [ ٌةييصم كيصتىاو مهؤست ]ةميخغ رف [ةّئسَح ] تارزغلا ضعب يأ كّيِصَت نا ]

 هب نومسقم نحن ياا اذرمعا يا [ايرما انذخا لذ اولوقي ]و تكذع تفارعنالا ىن مهلاحب اوحرقي نحل“ موب لرج ام

 مهيلاها ىلإ هل عامتجالاور كلذب ثدحتلا ماقم نع اووت و عتو ام لبق نم لق نم] ] مزجنلاب لمعلاو ظقينلاور ذحلا نم

 لَه نق دوعسمم نبا أرق - ملسو ءلأو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر نع اوضرعا اولوت لهق و - نورورسمم [نوُحرَم مهو
 مدا ه< 2

 مهلوقل واولا تانب نم هذال لعْفَح ال نطفي نوكي نأ ةيجو وءايلا ديدشتب 3 8 له جخولط ؟ | اًنيِيصُي

 بو مهوق ىلا نورت ل بوصي هنم نع وطن ةيبصم عمج يف براصم و بوصي و مهسلا باصو باوصلا

 هلوقن يف مالا اكمل سايتاتعلال يمهسأ *عو هلوق نمو بيصت ٍ مهلا باص لوقي نم ةغل نم نوكي نأ للا يار

 ةرصخلا نم هباجتاو هتاجتاب هلل انصخخاا املا ابي ل ليت هناك صانخالا ى ذعم ةديقم [ انك هللا كيكاَم اا

ل[ 1 0 ميصا
 ونمل ئللا ارامل 0 يعذلا ي

110000 

 لآ ناو

 سم هءاعإ موررنو هم

 ( هدنع 7 باذعب هللا ف نا لاما بقاوعلا نم يتأوسلا نئدحأ 1 نصرت م تال ةرصنخلا

 نم انركذ امانب[اوصيرَتت] رفكلا ى اعلتقلا وهو [انيدباب]باذعبإو /]ادومنو تاع ىلع تارن امكءامسلا نم ةعراق وهو

 هللا ليبس يف ينعي [ًاوقفنا ] ]5 زواج م او ةبعنرتي اما املك ىغلي نادبالف مكتبقاع وهام [نوصيرم مكعمانا]] انبقاوع

 لاق مث قافنالاب مهرما فيك تلقناف - نيهركموا نيعئاط يا لاعأا ىلع بصن [ اهزك را اعوط ]رجا ةوجوو



 ( هع )

 ربو ع ج هدمو.و ورورد ردم هيد ه رم اخ هع

 مكهفو ةندغلا دفن وز مكالخ ع لو 1 0 ل 27 م ا ل © يدع م اودعفا 8

 هكدا ”ى يلد م هرم هع 5<

 رْيظإو قَعلا 2 1111111111117 م ٌةلقع 1 اومَدبا دقل © نيمظلاب“ ميلع ل 0 وش

 ل نجنرخ تلقب جضبشلا ما ١" نع ىلاعت و ةحيبق يهو ٍرزغلا ىلا جور ررخلا ًةهارك مهسوفن يف هللا

 تلق ناف  ةولصم و انسح مهسوغن يف جورخأ كلذ ةهارك عاقيا ن كف ٌذاَيَخالا د 01 يامر زلال

 هللا لوسر نذإ نال تلق  ةحلصم وه اميف مهل نّدألا ىف ملس وا ةلادزو اا هيلعلاةللا ويتم غل! عاوسر ال طحن ملف

 مهنال نكل و هللا مالعاب لوفقلا دعب الأ اهملع 3 د هذه يوتا 3 ملس و هلا و هيلع هللا ىلش

 داعلا هتان نمذ اهاوبق يف زوجي الو مهريذاعم ةذك نع صحفي نإ ءياع ناكف هيلا اورذتعاو هوذذأتسا

 ةيلصملا كلت ثدقف م هل هنذ اجن ىرخأ| ةءاصم مهايا هللا طيبخت عم عم مهل نذ ١0 الا لوسر كرد يف نوكي نازوجب و

 يلين مل حلا مهيلع تصاق هلا) لوسر ىذا ريغب مهدرعق ناكر اوثعبني ماف هللا مهطبت !ذا هنا كلذو

 نوذمود ١,١ مهنا و 2 ىذ "ب ميلع نيش و مهرار .ارسأ كفك مظنر اذكسا 0 ثبدح كلذ ءللا تك كادت نقلا ةرذعم

 ناوبصلا و ءاسنلاب قاحا| وزيجعت و مهل مذوه تلف تلق -[ نيدوقلا عم ] هلوق ىذعمام تاق ناف -رخآلا موِلاو هللاب

 لورود ود ةددحتو اواو نو وز كر ةعاعلا" هيرو تو وجتلا ىتإا مودجلا او كؤععلا ههنا ف ىذمزلاو اف تلات ندمت فعلا كلارا ودلال ١ دعا قله ع تيل 0 لا ل ل

 عطقنم'| ءانثتسالا نأل ن وذي امك ءيش ين عطقتملا ءاذثتسالا نم سيل | الابخألا ] «فلاوخلا عم اوذوكي ناب اوضر

 الكلا اذه يف هنم ى ,ىحدحسملاو البخ اا ار د مكزدار ام كأاو قك هلم ىذدتسملا سنجر دغىن مآ ىذتكسملا نوكي ناوه

 0 نا ًالصتم ءانتتسا ناكف . يذثلا وه يذلا ماعلا معا نم ءانثتسالا عقر ركذي مل اذا و روكذم ريغ

 2 هم تي ٠و 2 3 - 2 3 59 - 1 1 م 3 -

 مكو مكديب اوعسل و ا 7-5 اوعضرا الو ردثلا و ناسفلا لابغاا و البذخ الا يش ؟وداز امم لدد مناك ماعلا معا ١

 اوعضرال و ىنعملا,و انإ:ةكعضزإو عرسا | نا. اعنضو ريعبلا عفو لاقي نيِبلا تاّذ.ناتسنا وا مئاحتلارو تتيرضتلاب

 تصقر نم اوصقرل و رجزلا نبا أرق و - يششاملا نم عرما بمكارلا نال مئامنلاب عارسالا كاردلا و منيب مهجئاكز

 فلا ا رس و بغبغلاف ئنم ىلا تاصنارلا و «عم لاق اهتصقرلاوةتعرسإ اذا ئانققرةداقلا

 اطخلا و يبرعلا طخلا لبق اغلا 5 هريس ثقف ةدايزب اوعصوا الو فحصملا ىن طخ فيك

 ةزمنلا ةروص اوبتكف عابطلا ىف رثا فلا كلذ نم 0 مهو انارقلا» لوري ةرلك زق عرتخا.قبوغلا
 همو١ ه ميري هءود همهموم م مم

 نالخلا ارعقوي ناب مكوذتفي نا هدا |[ هدتعلا مك عنا ال وا ةوحأ و نرخا اهلا !ناوجفو اهلا

 و ماعارب م 3

 : 0 هذراقخيف مكثيدح نوعمسي نومامن ىلا [ مهل نوعمس 5 مكازغم يف مكتادن 500 مانيب امين

 يعسلا و ل اوغلا كفن ا تذعل تل أ نعل 8 شل ]- مهنوعيطيو ندقئاقملل نوعمسي موق مكيف وا

 - ةهعم نمب فردصذا نيح 1 مول يبا ىب هللا دبع لعن امك كذع كياع#) قويرؤتو كاحش تينشت قى

 الجر رشع ىذا مهو ةبقعلا مايل ةينثلا ىلع ملدبو لأ و هيلع هللا 0 هللا لوسرل اوفقو 2 نبا عا

 يف ءألا ارودر دئاكملا و ليلا كلل ارربد و [روُملا كااوبلو و ] كوبت ةرزغ لمق نم [ ٌلْبَع نم ] هب اوفي

 رس

 ؟ ةبونلا .ةروس
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 ( هع )
 ا مرق وص نم سمس م د عءمم 0 باه مح

 نونم وِ يذلا فئزاتسي ال © يذلا مَعَ رااوقانص يذلا كلل بتي ى مس ٌكْنع هللا هع
 هع ِى -

 نوخمؤوي )ل يذلا ىُئِاََسُي مدا ف نيفتملاب 0 ُهَلْلاَو و * ميسفنا و , مهلاوماب اردهاج أ رخل مويا و ,..هللاب
 هم ءهرم هرم نيو ةرع مم و كم ل هرع 3 هم6 هرعصمعرووط وه راس

 مهطبخف مهتاعجنا هلل 0 17 نكلو ةدع هل اودعال يول ادار رو هي مهنر يفف مم بوق تباَتراورخآلا موياو ءللاب

 سمو مهم

 كبت ة ةوزع : نم ىلءوجر دذع نيفاختما] ىذعي نوعلدس يا ندهجولا ىف نأ ارم لوقلا و مهمل ةلمج ص وهو -

 نلممر لش يل ملووو اذعطتساول نولوقيوللاب نواح ![ [ مك ادَحَن اهل يعم ول هللاب د ] نولوقي ٌلئةلعَم

 ةلمج نم ناك دق و مهرادتعا و مهفلخ ن رم لوفقلا لعب نوكي فوس 0000 و اقيفجلاولاو معلا يتاوج

 اهيجشت واول | مهب انكظكساول عورقو - اوضرامت مهناك ىنادبالا ةعاطتسا وا - ةرغلا ةعاطتسا ةءاطتسالا ىذعمو - نا. يععملا

 د6 عديم ل

 نيكلهم ىذعمب الاحوا - نوغلحفمم نم الدب نولا ناااضأا[ مهسفلا وكلي ] - ثوملا اوُنمَدَف ةلو يف عمجلا واوب اهل

 الاح نوكي نا لمتح# و - فنلغلا نم هيلع نوغفلحت ام و بذزاكلا مهفلعب كالهلا ىف اهنوعقوب مهنا ىذعملا و

 كللت ين ريسملا نم اهامحن امب ةكلهتلا ىف اهاذيقلاو انسفنا اذعاها نا و مكعم انجرخل يل اًدّجَرَعَل هلوق 9

 اديس ناكل اوجرخأ اوعاطتساول هللاب نوفاحيس ليق وا هنا ىرت الا مهنعر بخ“ هنال بئاغلا ظغل ىلع هب ءاجو ةقّشلا

 ىع ةياذك ع هللا ] ةياكعلا_ى اع ماكتلا و رابخالا مكح ىلع ٌةييعلاَف نلفت راش هلا وتلا لاقي

 داذعمو وفعلاب هذع يقال ناين[ م تأذأ مل ]و تلعف ام سيو تأطخا ةاذعمو اهل فدار وفعلا نال ةيانجل)

 اجلال نذالاب تينأتسا الهو مهللعي كل اولذعا و كلونذاثسا نيح ٍزغلا نع دوعقلا ىن مهل تنذا كلام

 رموب ملو معو غلاو هيلع هللا ىلط هلا لوسر انا نا ليقو« هيف بذك ىمم هرذع يف قدص نم ا ا

 كونذأتسي نإ نينمؤملا ةداع نم سهل [ كتذاتسُيلا ه هللا ةيتاعف عمر اسالا لم ةذعلاو نيقئاشألل هنو امي

 آدبا ماسر هلآ و هيلع هللا ميلف ىبذلا نذاتسن ال نولوقي راصنالا و نيرجاهملا نم صّاخلا ناكو اودهاجب 0 يف
 5ه م عطل -

 مياع هللاو ] اودهاجب نأ ةهارك - اردهاج# نا يف“ [ اردهاَجُي نأ ] ىذعمو انسغنا و اخلاوماب ةعم ندهاجُفل و

 ب

 اوناكو نيقفاخملا ىب ذعي كنت ز 5 باوثلا لزجاب مهلا دعو ىنيقنملا 5 ةرصز يف ماظقنالاب مهل ةناهش[ نيقفملاب

 ىرصبتسملا سديد رارقتسالاو تابثلا نا امكريجخملا نويو دورتلا نار يحتل نع ةرابع [نودْدرَدي] الج 0

 فذح نم « اودعو يذلارمالا دع كوفلحاو « ع لاق نم ةدعلاب سا د ل ئنعمب دع 8

 كيك ةغلف اك ةفاضاب دعوا ةفاضار يغب نيعلاز صعب ٌةَدع قيرقاو ! اهنم هيلا تفاضملإ! ضّيوغت وأ كتينأتلا واق

 - وزغلل مهدادعتسا و مهجررخ يغن ىذعم ايس ورع اوذأرا ولو ةلوق ناكامل تحلق" ف اردتسالا فرح عقوم

 اس لوقت امك مهثاعبنا ةهاركل جورخلا نع اوطبذت نكل و اوجرخ ام ليق هناك | مهكاعجلا هللا دق نك :] ليفاو

 [ وعفا ليقر] - ثاعبنالا ىف مهتبغر فعض و مهلذخ و مهلشكف [ ْمهطْدَْ 1 يلا داش نقعلاو يزال "قطن

 مهلوق وه ليف و  ةسوسولاب ناطيشلا لوق وه ليق و - نوعقلاب ارما جورخلا ةهارك مهبولق ىف هللا ءاقلا لعِج
 0 . 0 كل 5 00 ١

 عتوي نا زاج ففيك ثاق ناف  دوعقلا ىف ملسو هلاو ةيلع هللا :ىلص هللا لوسر نذا وه ليقر  مهسفنال



 ( هاغس
 ىس مرت 202 مري ربا ريدي س ص وع را سم

 اهورذ مل كونج ةدناو هجأع هديك هللا لزماف 10 هلل 5 ع آل ةيحاصل لوعي ذا راغلا ىف 54 3 | نينا

 اودِهاَج لاف و انافخ اور © ميكحزيزع هللا و و 0 يهدللا 37 ل اورغك نب ريدا ملك 17 و

 هام امه دسمص مس 1 10 9و مءس

 كوع 3 ادصاق ارفسو بيرق اضرع نا ول © نوملعت منك ن مارب ركل هايس و قاب

 | م هرعو يمد 1 1 00 26 ومصمم م رمررعبس» )|

 6و مهنا ماعي 0 مهسفنا نوكلعي : "تن يق ةفكشز رطب يتيتتم 1 ةعشلا مهن دعو

 ىلع هباصقناو ركبوبا لا3 يعم جرخ# نم لاق ج ورخآاب ةرما امل مالسلا ةياع ليئربج نا نفر هلع هللا يضر

 ىنمي ىف لبجوهو روث العا يف بقن [راغ هلا ] و ةجرخا ذا نم لدب [امه ذا زو نوكسلاب ن دنا يناثأ كيرقو - لالا

 ةذع هللا ىضر ركبوبا قفشات ر اغلا قوف نوكرشملا علط لق - نان لدب[ ل ذا ]الث هيف انكم ةعاش ةريسم ىلع ةكم

 كلذظ امن مالسلا هيلع لاقف هللا نيد بهذ مويلا و نأ لاقف م 1سرواإ ةلاوو هلل كلا نارا لو ىلع

 هلع كك توبكتعلا و هلفسإ يف انضابف نيقمامح هللا ثعب راغلا الخد امل لد و - امهثلاث هللا نيذئاب

 ذخا دق نونطفيال و راغلا لوح نوددرني ب مهراصبلا معا يللا آيس: ورةلااو «مجلع هللا :نيلص:هللا جلوس لاك

 كلذ سير هللا مالك ةراكنالر فك دقف هذع ةللا يضر ركب يبا ةبحص ركنا نم ارلاق و  هذع مهراصباب هللا

 قول رواد هلا نواصي ا مهنا ماعو اهدنع نكس ينللا ةذمالا نص هبلق يف ىقلا ام [ هندي ]1 ةباحصلا رئاست

 دامالسألاب ىلا هتومد [ هللا ملك و ]رغكلا ىلا مهتومد [ اًرعك نْيذّلا ةملك ] و نيكح و باع هب موي ةكلملا

 ولعلا ىف هللا ,ةجلكإ قادفن نيكاتإ اهعنوو ا دتيهررا لصف ىهو ةجوا يال ىصنلاب ملل ملك عرق و

 معيلع هتقشمل هذ ًالقثو هل مكطاشنا روغنلا ىف اماعخ [ اق ع افافخ اًررغنا !] ملكلا رئاس نود هب ةصقخملا اهناو

 اناعشرا اقصر انايكرووإ تووكش ااعثو حالسلا نم افاَدخ وا اهترثكل ًالقن و مكلايذا و مكلايع ةلقل ًافاقخ وا .-

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لاق هنا موتكم ما نبا نع و اضارم و احاحص را انامس و ليزاهم وا -اخوهشو

 ىرمبست سساتعا نبا نصر جرس معلا ىلع قمل اهلوقر لزنا تخل معن لاق درقتا,ىاءلعأ ملست وود

 يقل صمح ب عولع:اهلاوإ تينكابززرمع عرب ناوفضو نع ويا د: ئىضوملا يلع لاو ءاقعضلا ىلع سيل هوت

 هللا رذعا دقل مع اي تلقف رزغلا ديري هتلحار ىلع قشمد لها نم هابجاح طقس دق اريبك اخيش

 + هلقبي هللا هبحي نم ةنإ 1 ااقث و انافخ هللا انرفنتسا يخا ىبااي لاق و هيبجاح عفرف كيلا

 بداص ليلع فكنا ليقف ةيذيع : ىدحا تبهذ دق ووزغلا ىلا ببيسملا نب ديعس جرخ يبرهزلا نغ و

 6 ] عاقما تظفحو داوسلا ترثك ٌبرحلا يفت مل ناف ليقثلار فيفخلا هللا رفنتسا لاقف ررض

 ضرع ام [ضرعلا] «ةجاحلا و لاحلا بسح ىاع امهدحاب وا نكما نا امهب داهجأل باجي [ مكسفا و مكلاوصأب

 لانولا لهسادير هايتك هيلا | ا ناكولا نئعاوحاعلازو 95 هم لكأتر رضاح 00 ايندلا لاقي ايندلا عفانم نم كا

- 

 ىنيعلا رسكب فشلا م بينو نب ىسيع أرقو - ةفاشلا ةطاشلا ةئاسملا [ فشلا ]اير اقم اطسو [اذصأف ارقس 517

 «ثوري مج

 ن.فلحتسي قلعتم [ [هللب] مئافصلا يراود ام آلا دعبالو « هذ اوذفدي مهو تعبت لل نواوقي «رعش» ءارق هنه ءنيشلاو



 9 ةيونإللا قروش

 ٠١ هزجلا

 :ه ( هرغم )
0-0 

 . هوم مم رب هيد سنع سات اع مم عل ع ©

 مولا ىدعي ) هللا“ مهلامعأ دوس مهل هز مل مرخ ام ارح هللا مرح ام ةدع ء اوقطاوبل ماع ةتوصرحلو

 انندلا ةريحأب | مايضرأ ". ضْرألا ىلا ملا هللا ٍلِهِبَس يف اورغنا مكل لبق اذا م ا ارت 00

 موق 5 لديئسي © اًميلأ اباَذَع مكبدعي اوف 1 © ٌلْيلَك ا !١ ةرخآلا ىف ًايندلا ويحل َماَنَم ام ةرخآلا
 ” هريسم 6 < 2

 ينان امك يذلا جرح ذا هللا هدا فش وقفل يش لك ىلع مللاو ؟(قيش نورضتالو

 هكر انكار وضاع لمعلا ب هياوش عاب اع طول يرهزا | أرق - لجوزم هلل لعفلا نا ىلع ٌلصي اهناضلاو

 وراح وقعت راب نورتو انفي 131 ا9د هراظناو عه هم كاز فك يقمن واوان يال اسك حا شت لافي
6 1 70 7 

 ام اولحج“ ] هلوق ىنعم ام تلق ناف - ؟سّدلا و - ءيسّدلا فيفخت امهو يهَّنلا نزوب ىسدلاَو - يدنلا نزوب

 كرت نموا لاتقلا نم هللا مرح ام صيصخت ريغ نم اهدحرو ةدعلا ةاطاومب اولحُمن ةانعم تلق د [هللا ور

 قا [ يدعي 9 للا ]نحت سيجا مهلامعا اوبسحف هللا مهلذخ [ مهلامعا دوس مهل نير ] 1 ةنيعيويشلا ضاضتخنلا

 [ مملَهَذا ] لج وزع هللا وهو لعافلل ءانبلا ىلع مهل امعأ هوس هلا يرق و - مدع لب مهب فطايال

 متلص ىنعملا و ىلاب يدعف دالخالا و ليملا ىنعم مع و متسعاقت و متاطانت يا شمعالا أرق هبو مقلقاثت

 ىلا متلم لبق و 2 نوه عنا وأ ضرألا لوقا َدَلْخَأ وحن و هبعاتم و رفسلا قاشم متهرك و اهتاوهش وايندلا ىلا

 لماعلا امف تلق ناف - عيبوتلا و راكنالا انعم يذلا ماهغتسالا ىلع ملكنا كيرق و - مكرايد و مكضراب ةماقالا

 ةناك لعغلا ىنعم نم كَل ام يف اموا هيلع لدام تلق - هيف لمعي نا هعذ ام ماهغتسالا فرخ و اذا يف

 يف نوبت ةرزغ يف فىاذ ناك و امئاق فلام تلق اذا لاعلا ىف هلمعت امك مكل ليق اذا نوعنصت ام ليق

 ودعلا ةرثك و ةقشلا دعب عم ظيذو طعحقو ةرسع تقو يف اورفختسا فئاطلا نم مهعوجر دعب رشع ةنس

 ةرزغ يف الا اهريغب اهنع ىرو الا ةرزغ يف لتوالااوتديلف هللا ىلص للا لول ريز دحام ليف و - مهيلع قشن

 هةرخآلا بذج يف [ةرخالا ىف]- | - ةَعئلَس كلم اًهاعجل هلوقك ةرخآلا لدب [ةرخآلا نم]ةدعلا مامت سانلا دعتسيل كوبت

 مهكلهي ةفاو نيرادلا باذع لرانتي ىئاطم ميلا بادعب مهدعرا ثيح ىيلقاثتملا ىلع ميظعط 1 7 رف اا

 ليقر - ايش اهيف مهلفاثت حدقيال هنيد ةرصن ىف مهلع ىنغ هنا عوطاو مهنم اريخ نيرخأ [ امو 1 لاف كنتاا

 لييق و ةلاحمال ُنئاك هللا دعو و ةرصخي ناو ساذلا م ةمصعي نا دعو هللا نآل ةرُْصَت الو يل لوسرلار يمضلا

 نوكي فيك تاق اق - صيصخملا نع ندقسمر هاظلاو سراف هاذبا ليقر - ىميلا لها مريع مود هلوقب ديري

 نكي مل نيحشر صن نم ةرصنجسف ةورصتت ادا - ناهجو ةيف تلق د طرشلل اباوج [ هللا رك كفك ةلوق

 كلذ يف هرصن امكلبقتسملا ىف ةرصني هنا ىلا هللا 2 نقف هلوقب لدن دحاولا نم لقا الو دحاو لجر الإ هعم

 جارخالا دذساو -هدعب ىم ,م لذخ# ى او تقولا كاذ نيف اروصذم هلعجو ةرصنلا هل بمجوا ةذا يناثلاو - كينولا

 جورخلا ىف هل هللا نا 5 اومه نيح مهنال 211 نخا ينلا فلير درت نم 4 ودي مهيلا ةدؤسأ امكراشكلا -ى

 2 ت0 034 0

 قيدصلاركبوباو ملس هلاو هيلع ءالا ىلص هللا لومر امهو لَ ثلاث هلوقك نينثا دحا [نيخنا يناث] ةوجرخإ مهيناكف



 ع را 0س ا دما

 ( ةلعبات ) 8

 م رم 2 2 2 5 3-00 همم ا مهم
 نيكرشملا اولئاَفَو و مهسفنا نوف او اوملظَ 1 مهلا 1 فذ 1 عير اهنم ضر نحودشلا قل ب

 مه ص صردوو رب معدد < 6 وع مرو م

 ماع ةنولحم اررغك نيذلا هب ل ضير فكلا ىف هدا 1 اما ف يقم حم هللا نما * 57 مكتولتاقي امك

 والا ىف ليق و - اباو دو ةمكح هأر و ةمكح نم هبجواو هدبنا اميق :[مللا ديبكا قف] نيزناك مكنوك لابو وا 0 : 04 ا و 2 0 0 تا

 هنبطخ يف مالسلا هيلع هلوق هذمو بجروهو ل رف دحاوو مرحخلا و اورو تكلا نضر 5 [ مرح ةحبرأ ]

 اهنمارهش, ر شع ىننا ديلا ضرالا و .تاومسلا قئاخ موي هنئيعك رادتسا دق نامزلا نا آلا عادولا ةجح ىف

 - نابعش و ىدامج نيب ىذلا رضم --- مرحملا و ةجح اوذ و ةدعقلا وذ تايلاوتم ثلث مرح ةعبرا 3 0 00 .٠ 5 .- .٠ 0 0 ٠

 ىف ناك يذلا ءيسنذلا لطب و دحلان فيي قي هيلع تناك ام ىاا رهشالا تعجر ىنعملا و
 - و

 ةدعقلا ىذيف اهلبق هذع هللا يضر ركب يبا .ةجح تناك و ةجبحأا | عادولا ٌةجح تقناو دقو ةياهاجلا

 ليعمسا و ميهاربا نيد ميقتسملا نيدلا وه ةعبرلا رهشالا ميرحت نا ينعي [ ْميَقْلا نيدلا كلذ ]

 نقلول ىنح اهيف لاثقلا نومر رحب و مرحلا رهشالا نومظني اوناكو امهنم عدا ارو هم دق برعلا تناك و

 2 ص سل

 اوملظَت 1ك ]  اوريغن ءيسذلا تةدحا ىتج ةّنسالا لصْنم و مهلا ًابجر امس هج مل هيخاوا هيبا كيرلا

 مرحلا ىف اوزغي نا سانلل للحي انم هللاب ءاطع نعو - هت ا ”ىسعنا)] مرسلا خف[ 7

 نم ةداوب مرعلا رهشالا ىف لاتغلا تح ىناسارخلا داطغ نعو -  كادسف امو اولتاقي ناآلا نزل رهشلا) ىلإ

 نيف ضرف نمف ةلوقب ريحلا رهشا مَع امك نهتمرح مظعل اذاهب نيف اومثأت ال هاذعم لبق و - ةلوسر و هللا

 ب لوعغملا وا :لعافلا نم لاج [ فاك ] روهشلا رام يف اًمرسمم كاذ ناك ىانوزقيلاز اقريعتالا دهس جعل

 رخآر بش ىلا رهشلا ةمرح ريخات [ ءيسذلا ]ءاهلهلار صخلا نامضب ئوقتلا ىلع مهثح - مهلرصان ١ يقنملا عم ]

 ةنولحم# ةبراحماا كرت مميلع قش نوبراح“ مهو مارحلا رهشلا اج !ذاف تاراغ و بررح باحصا اوذاك: مهنا كلذ

 قش 3 نومرحي اوناكف ميرحملاب .مرحلا رهشالا صيصخت اونففر ىنح رخآ ارهش هناكم نومرحت و

 ةعبرالا يه ينللا ةدعلا اوقفاويل يا هيوكيلم دع اوما هلوق كلذ و رهشا ةعبرا ماعلا روهش

 رشع ةثلث اهنولعج#ن روهشلا ىدع يف اوداز اميرو نيبجاولا دحا وه يذلا صيصختلا اوفلاخ هدو اهرفلاخ# الو

 ريغ نم ينعي ارهش رس ايلا هللا ندع روهشلا لع ء نإ الع و زع لاق كلذل وتقول مهل عسنيل رشع ةعبزا وا

 اوعجر اماع. موعلا رهشالا نمارهش اولخا اذا يا :يسلل هومر و - للحم يف رومضلا و - اهوداز :ةدايز

 نب ةدانج ناك و ةراغلا ىلا مراسم ءارقف اوذاك مهنال انك نيف كللذ ثدح هنا ئوري  لباقلا ماعلا ىف ةومرحف

 دق مكتهلا نا. هتوص ىلعاب لوقيف مسوملا ىف لمج ىلع موقي ناك و ةيلهاجلا ىف اعاطم ينانكلا فوع
 ءيسفلا لعج - ةومرح مرحملا مكيلع تسرح دق مكنهلا نا لوقيف لباقلا ىف موقي مث ولحاف مرححلا مكل تلحأ

 ثدحا اذا نيذمؤوملا نا امك مهسجر ى نئاراسجر ميزا ارفك دادزا ةيصعم ثدحا امآكر فاكلا نالر فكلا يف ةَدايز

 ءايلا مقفي نق اريح لوم همنا ءايقال نلعب كندر نورشبنسي مهو اناميا مهتدازف اناميا نادزا ةعاط
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 00 اهب ىو 2 ا ا ”مهرشبم هللا ٍلْيِبَس يف اهوعفْي 1 و 971 ةبونلا ةروس
 هللا بك يف ارش رضع اننا هللا دع ٍروهشلا ةدع نإ 9 نوزع مك اص اوكودف مكسعنال مزئكاص اذه“ مهروهظو 2١1 دزجلا
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 مركاو ل ادعإ هللاف ةزكلا|[ ضرع دعب اماف ةوكزلا ضرفت نا لبق اذه ناك تلق - نانيك لاقف ناراخيد ةرزيم

 ريثك ناك دقل و هبقاعي مث هيف ةيلع بجرأ ام هذع يدوي و هيف ا نذا ثيح ىم الام ةدبع عمج# نا نم

 مهباع امو اهيف نوفرصتي و لاومالا نوذتقي هللا ديبع نب ةعاظو فوع نب نمحرلا ديعك ةباحصلا سم

 حابم كانققالا و ايندلا ىف دهزلاو عرولا ىف لخدالا و لضنالل رايتخا ضارعالا نال ةيذقلا نع ضرعا ندم دخا

 داز امف ٌةقفن اهنود امف فلا ةعبرا هذع هللا يضر يلع نع يدر امو  دح ءىش لكلو هبحاص مذيل عموم

 لسا ىلا ريا اباهف تسل د ايش ركُذ دق و اوفي أَلَو ليق مل تلق ناف - لضفالا ىف ماك نك وب

 نينمؤمل لا رم يندعئاَط نإ د هلوقكوهف مهارد وريناندو ةريثك ةذعو ةينا و ةلمج امهنم دهاو لك ى نأل ظفللا نود

 ىنعم نا امك بسهذلا و ًاهنوقفُتي ]لو هانعم ليقو - لاومالا ىلا ليق و -زونكلا ىلا هب بهُذ ليق و - اردنا

 تلق  لاومالا رئاس نيب نم ركذلاب اًصُخ مل ثلق ناف - فلذك ايفو « بنرغل اهب راَيَق و يناف * ع ه هل

 مدعي مل امهزنكي ىنح هدنع ارّثك م و هتجاح نع الَضف نمآلا اههزنكي الو ءايشالا نامثا و لومتلا نوناق امهنال

 [اهْيَلَع ىمحت موي ] هلوق نعم ام تلق ناف - امهاوس ام ىلغ يلو امهزنك ركذ ناك و لاملا سانجا رئاس

 اهيلع ىمحي راذلا ناءاذعم تلق  ديدحلا ىلع تيمحا لوقت الو هنيمخا و مسيملا يمح مهلوق نم ىمعت ليق الهو

 تلق ناف - ىنعملا اذه طعي مل ىمحت موي ليق ولو ٌةيماحَراَن هاوق نم ديدشرح و ىمح َتاذ دو يا
 اهيلع راذلا ىمحت موي هلصا رورجملا و راجلا ىلا دنسم هنال تلق  لعفلا رّكُذ ملف راذلل ءامحالا ناك اذاف

 ريمالا ىلا ةصقلا تعفر لوقت امك اًهيَلَع ىلا راخلا نع كاذسللا لاقنتال اًهْيَلَع ىمُعُي لهق رانلا تفذح امان

 ىوْعُيف ةريح وبا أرق و ءانلاب ىمُحُت أرق هنا رماع نبا نع و -ريمالا ىلا عفر تلق ًةصقلا ركذت مل ناف

 هللا ليبس يف اهوقفني مل ثيح مهلاوماب اوبلطي مل مهنال تلق  ءاضعالا هذه ثَصُخ مل ثق ناث - ءايلاب

 نويحي و ليمجلاب نوقلتي مهدنع انوصم مههوجو ءام نوكي نا و مقت و سانلا دنع ةهاجو نم ةيويندلا ضارمالاالا

 نم ةمعان سبل نم و مهبونج نوخفخي و اهنم نوعلضتي تابيط لكا نم و ىومشتُْ و نولجب و ماركالاب
 نورطخت ال مهلاوما نم مهتاجلط و مهضارغإ هذه فكنامز ءاينغا رت امك ,هروبظ ىلع اهنوحرطي بايثلا

 اووضبا اذا اوناك مهنل ليق و - روجللاب روثدلا لها بهذ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوعر ٌلوق مهلا

 ىلع ىنونووكي هاذعم ليقاو - مهروهظ هولوو مهناكراب اًولوتو هنع اوروزا ساجم هاياو مهمض !ذاو اوسبع زيغفلا

 ةومتزذك يا [مهسفتا ] هلوقو لوقلا ةدارا ىلع [ متزن ام اذه ] مهيوذج و مهرخامو مهميداقم عبرالا تاهحلا

 مكسفنا هبرضقستل هومتزنك مكنا متملعام و اهلوح تما يتللا ضارغالا اهل لصحتو ُدنلتو مكسوفن هب عفتنتل

 ةنوزنكت مقذك يذلا لاملا لاب و يا نوخلا مضب وردت رقو [ نوزنكت مثنف ام ومو نف ] مهل زجيوت وهو بدع و
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 هللاب فرظي نم هذا مالسلا هيلع مييسملا و ليجنالا ىف صوصخلاو لقعلا لدا ىذذب مهثرما [ اًذحاو اهلا

 امو يف ريمضلا نوكي نا زوجي و - هل ناعبتسا و هب كلارشالا نع هل ةيزخت [ هححجس] - هَ هلا هيلع هل رمق

 نأ مصب فيىف هردجويو هللا اودبعيل الا بابرا مهدنع مه نيذلا ءالؤهرما انقوأاو) اًبابرا نيزجتملل ' ورم

 بيذهتلاب مالسلا هيلع دمحم ةوبن اولطبي نا مهبلط يف مهلاح لثم مهلتم نردبعتسم نرروم ام مهر ابابرا اونوكي

 قارششالا نم ىوصقلا ٌةياغلا هغابي و هديزي نا هللا ديري قافألا ىف ثبخ ميظعروف يف ريفي نا 500

 قا نيدرهظيل وا- مهلك نايدالا لها ىلع] [هلك نيا ىَلَك] لوسرلار هظيل [«رظيل | ةسمطي ر هخفنب هئفطييل ةءاضالا

 رجم ىبأ يرجا دق تلق - اديز آلا تضغبا 0 اذك الإ هللا .ئبأ زاج ثق ناف - نيد لك اع
 كر

 عام
 هر هوي همر 25م رب

 مني 7 1 هللا ديري ال و عقوم عقوا فيكو , هللا انهباي و و هلوقب مد نا نوديرب لبوق فيك ىرت الا 57 مل 5

 اًماو -هلواذت و ماعطلا ذخا مهلوق ىلا ئرث الا ذخالل لكالار اعتسي نا انما - نيهج و ىلع لاومالا لكا ىنعم» - روق

 الع ديري# اناكا ةليل لك كأي ه اناجع ٌةرمحا اذل نا*ر عش «هلوق هذم و لكالل بسبع يهن اهب لكوي لاومألا نا ىلع

 ةعماسملاو فيفخألا و ماكحالا ىف ىشرلا نوذخاي اوناك مهنا :لطابلاب مهلكا ىنعمو م فاك نب اورتشي

 ةلالدلل نابهرلا و راجحالا نم ريثكلا ىلا ةراشا نوكي نا زوجت [ًةَضفلاَو بهدا 50 نيذلاَو ر] عئارشلا ىن

 يح ا يف قاغنالا نع اهب ا لاوملا زنك و ليطاوبلا ذخآ مهيف نيتمومذم نيتلصخ عامتجا ىلع

 نيراصفلا وا دوقدلا نم أ يمترملا) نيو رهنيب رقي: ليقفتملا. ليغ ةنوزتاكلا:نزقلطملا اناريا نورك

 ةراشبلا قاقدتسإ يف ءاوس هلام بسيط منم يطعي ١ نمو تحسلا مهنم ذخأي نم نا ىلع ةلالد واظيلغت

 يف قافنلا فترثب ينع امنا و ةنباث يه ليقو وسع ل ةوكزلا نهسن ليقاو - ميلا باذعلاب

 ناك نا وزنكب سيلف هتوكز يدا ام ملس و هلأ و هيلع هللا لص يبنلا نع 0 ةوكزلا عنم هللا ليبم

 نع ةلأس الجر نا هنع هللا يضر رمع نغو - ارهاظ ناك ناو زنك وهف كري ملف. ىكزي نا غلب ام و افطاب

 يدا ام لاقزنكب سيلا لاق كتأرما شارف تحت هل رفحا ثذخا يذلا كلآم ٌررحا لاقف اهعاب هل ضرا

 ةتوكز دوت ملام و نيضرا عبم تحت ناك نإ وزنكب سيان هتوكز ثميدأ ام يزل نع و -زنكب سيلف هتوكز
 ثلزن امل اهنا دعجللا نب ملاس ىرر امب عذصت امف ثلق ناف - ضرالا رهظ ىلع ناك ناو هللا ركذ يذلا وهف

 لام نمت لام يا هل اولاقف اثلث اهلاق ةَضفلل ايت سه الز اكت ملس و هلإو ةيلع هللا حئلص هللا لوسر لاق

 اهب يوك ءاضهب وا اوسع نم مالسلا هيلع هلرقبر هنيد ىلع مكدحا نيعت ةجرزو اعشاخ ابلق و اركاذ اناصل
 7 - ل 5000 : 1 ص

 ين دجوف رخآ قون وا ةيك ماسو هلأ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف رانيد ةرزيم يف دجوف لجر يفوت و



 1 ةةدواعلا  ةززس

 (هسد )
 هربا هت ٠ 0 اعد وه ممم 26 . هم 5

 - “أ هأ توما ص١ <

 57 8 د املا ا آل ل 0 ميرم 7 50 هللا
 سمور مهرب ت- مم 8

 © 5 امع هلحجس ” ره
 0 دحانل

 هللا لومر ءاج سابع نبا نع - مهلك لوقبوه ام ةنيدملاب ناك نمم دوهيلا نص سان لوث وهو ٌةحردنم ةذع

 اولاقف فيصلا ب كلامو سبق نب ساش و ىفرا نب نامْعُتو مكشم ىب ٌمالس ملس و هلأ و هيلع هللا يلم

 مهفعهللا عفرف مالسلا هياع ىسوم دعب هايبنالا اواتق نوهيلا:نا لوقلا اذه بسجسو - ٌصاحفف هلاق ليق و كلذ

 بهذت ىيا ىلا هل لاقن ليئربج لتاف ضرالا ىف ميسي مالغ وهو ريزغ جرخف مييولق نم اهاحم و ةئروتلا

 هردص يف ةئرونلا هللا عمج ام اولاقف افرح مرخب ال هناسل رهظ نع مهيلع اهالماف ةنروتلا هظفسف ملعلا ٌبلظأ لاق

 عم اوبَذَك الو اوركنا امف مهيلع ٌثِيِلُت ةيالا نا مهيف ناك لوقلا اذه نا ىلع ليلدلا و هنبا هناآلا مالغوهو

 - ناهجو هيف تلق - [مههاوفاب مهر فل ] هلوق ىذعم امف مغلاب لاقي لوق لك تلق ناف - بيذكنلا ىلع مهكلاهت

 ةلمهما| ظافلالاك هتحت ىّنعم نم راف هب نوهوفي ظفل الا وهامف ناهرب هدضعي ل لوت هنا ناري نا امهدحا

 هانعم و مفلاب لوقم هظفل ىنعم ىلع لادلا لوقلا نا كلذو ناعم ىلع لدت ال مغن و سارجا ىه يتلا

 يبا لوق مهلوقك ٌبعهذملا لوقلاب داري نا يناثلا و -ريغ ا فلاب لوقم هل ىنعم ال امو بلقلا ىن روم

 ةيبشالو هعم ّعجح ال هذال مهبولقب لل مههاوفاب مهنيد و مهبذم كلل ليق هذاك هب لوقي امو هبهذم نوديري ةفينح

 نوهاضت ب دلولا,_ .ةاغقثا ين ةيبش قبت مل هل ةبحاصال هنا اوفرتعا اذا مهنا كلذ و بولقلا ئفرثوت ىتح

 فاضملا ريمضلا ميما و فاضملا فّدح مث مهلوق مهلوق يهاضي ريدقت فاضم فذح نم هيف نبل

 نم لس و .هلأو. هيلع هّللا:ىلص هللا لوضر ,دهعا يف 'اوناك نيذلا نا حونعملا و اعوفزم باقذاف ساق: هيلا

 نيكرشنملا لو ارق يهاضير| - نردتسم ريغ مهيف ميدق رثك هنا ينعي مهئامدق لوق مهاوذ يهادضي ىراصنلا و دوهيلا

 مهنا هللا باير دوههلا لوق هللا يبا مهسمأ مهلرق يهاضي يا كراَصَنالر يمضلا ليقو هللا تاب علما

 اهنا يف ٌلاجرلا تاهاف ىتللا يهر 0308 ا ةأرما مهلوق نم زمهلاب[ َنوُعهاَضِ ] عيرق و - مهنم مدقا

 مهلوق ةعاذش نم ابجعت اذه مها لاقي ناب ءاقحا مه يا [هللا مهداف - بقرف يف امك ةديزم اًُيزمهو ضيحت

 مهذاخنا «اقسلا نع نوفرصي فيك 0 00000 بجعا ام هللا مهلتاق ءاعنش اوجكر موقل لاقي امك

 .مهرمارا يف بابرالا عاطي امك هللح ام ميرحتو هللا مرح ام ليلحت و يصاعملاب رمالا ىف مهوعاطا مهنا ايابرا

  ناطيشلا دبعت ال ثبا اي نجلا نردبعي اوناك لب ةدادع هب سوسوي اميف ناطيشلا عابتا ةيمست ةوعن و

 لاقف بهز نم" بمياص يقذع ينو ماس و هلإ و هيلع هللا ىلص هللا لومبر ىلا تثيهننا متاحعا رب قيد غو

 ليضف نعو  مهتدابع كلتف لاق ىلب ثاق هنود هشوح ام نولحمو هذوصرستف هلل | لحا امم نومرتحا اونميلا

 ةرلعج نيحف سل اماو -ةلبقلا ريغا تيلص وا مك ةيصعم يف اقرلخ“ تعطا يلابا امم هنع هللا يضر

 اوديعمل الا اررمأ امو ] - نيدبعلا لوا انآ اذلو نمحرلل ن اك نإ لذ ةلوق ىلا ىيرثالا ةد ابعلل هولّمأ دقف هلل انبإ



 ( هرم )

 د 0 جلا اوطعي ع تبنملا أ ني نم قع نيد نوذيدي ال و ةلوسر ر هللا مرحام نومرتت الو هام ميمو - هرم ماس زوم د ءم وو مج. مص تءر ل صام
 مههاوداب مهلوق كلذ * هللا نبا مهسمل ملا ىرصتلا تلاََو هللا با ريزع دوهيْلا لاذ و © نورغام مهو مسموم مربعربتمص 2 ممر مور مد 2 5 < هرع 5

 ةيناعلاكر دصملا ىنعمب ةلئاع ىورق و - مئاذغلا و دالبلا متغب ليقو  ةيزجلاب مهاذغاو بانكلا لها لاخقب هللإ مهرماف

 ؟ه «”ءها - 1: 8 - ل 0 تا ا

 مكلاوحاب [مييلع هللا نإ ] معني د يف مكل ةاصم ناك و مكداذغإ ةمكحلا تبجرا نا[ ءاشإ] هلوف ئنعمو - ةلئاع الح وا
 0 5 5 هه .ت يارا وع ده 3 2 تك هلع. هيو. <
 هنع ىفن - ةزيح يف ام عم ىنيدلل ناهب بتعلا اوترا نيدلا نه + باوصاو ةمكح نع الا عنمي 2 ئطعي ال[ منكحأ]

 بجي ام فالخ ىلع هيف مهنال [رخآلا ٍمويْلب ] مهئاميا و ةثلثم ئراصنلا و ةيذثم' دوهيلا نال  هللاب ناميالا
 هلي

 هام عد

 اهب نولمعي ل قور يبا نعو - ةثسلاو باتكلا ىف مرح اس نومردي ال مهنال [ ةلومرو هللا مرح اص ] ميركت و

  لطابلا هاوعامو قحلا وه يذلا مالسالا نيد اودقعي ناو [ [ قع قيد اونيدي دب نأ و ليجنالا و ةدرونلا ىف

 لها ىلع امم ةفئاط اهنال ةيزج ثيمس - هدقتعم و هنيد هذخلا اذا اذعب نيدي نالف لاقي هللا نيد ليق و
 يطعملا دي دارت نا امها[ نع] ل تقلا نع ءافعلاب مهيلع نم نم اهب نوزجم مهنالوا - ةوضقي يا ةرزجب نأ ةمذلا

 ىبا نم نال ةعنتممر هغ ةيتاوم دي نع يل دي نم اهوطعي ىنح يطعملا دي ةدارا ىلع هافعمض ذخلا وا

 مهلوت ىلا ئرت الا بحشضآو داقنا اذا هديب ىطعا 5 فلذل و داقنملا عيطملا فالخب هدي طغي مل عنتما و

 ةيسن ريغ اًدقن دي ىلا كي نأ ه نزعت نيزك + هقنك م نع ةعاطلا ةقِبر علخ لاقي امك ةعاطلا نع هدي عزن

 اهوطعي ىنح اح 120011010111116 ىلع نكلو دحا دي ىلع اًثوعبم ل

 مهو مهيلع ةميظع ةمعن مهل مهحاورا كرت مهنم ةيزجلا لوبق نال مهيلع ماعنا نع را - ةيلوتسم ةرهاق دي ع
 مئاقوه و اهملسيو بكار ريغ ايشام هسفنب اهب يتأي ناوهو لذلا وراغصلا ىلع مهنم ذخوت ي [ نورْغاَص

 - هافق يف حزي و اهيدوي ناك ناو ةيزجلا نأ هل لاقي و هبيبلتب ذخوي و ةلتلت كلت نا سلا لكلا

 يبا دنعف - ةيلع توت" نمي فلتخا و - ضرالا جارخ هب طقسي الو ةفيذح يبا دنع مالسالاب طقست و

 - مهدخ ر برعلا ىكرشم ىلع آلا يبرح و عيباص و يسرج“ و يمذ نم رفاك لك ىلع برضت ةفيذح

 نم ناك نم الا ةيزجلا ىلع ىاثرال ةدبع ملام ملس و هلا و هيلع هللا :ىلص هللا لوسر نا يبرهزلا ىور

 دنعو د مصيعلا ٌةيزجلا مكهلا ْتّدا و برعلا اهب مل تناد اهومتلك اذا ةملك يف مكل له ةكم لهال لاقو برعلا

 هل يذلا ريقفلا نم ةنه لك لوا يف ةفينح يبا دنع ٌدوخاملا و  مجعلا ىكرشم نم ذخوت ل يعفاشلا

 فو ةينامث فعضلا ٌفعهرثكملا نمو اهقعض وغلا ىف و طسوتملا نص و امهرد رشع ىذثا بسك

 انيغ وا ناك اريقفراخيو دحاو لك ىم ةنسلا رخآ يف دخوت يعناشلا دنع و - هل بسك الريقن نم ذخوتالو

 ٌرزاعك يمجعا مسا رْيرعو هلل نبا ميسَمْلا هلوقكر بخ و أدتبم [ هللا لي ريع 3 ىكي الرا نسم هل نك

 ومس سا هفيرعت و هتمْجُحل و ليئارزع و رازيع د
 نييمقف انووبعم وطو فرذكم ربخلا و افصو عقو ىبالا نالوا هللا دحا ًارق نم ةءارقك نيذكاسلا داقنلال نيونقلا

 سو



 ١ يب ةبوشلار روس
 5 رجلا

 كد

 وه سكمد» و“ | 0 هم ير هم 6م ١ مودم يو هع 2<

 م لل ءاشي نم ىاع لذ دعب نم هللا بوني مث © نيرفملا رج كيفَ * اورفك

 ةليع مه نإو 5 مهماع دعب ارحل نسل اويرقي الك نسل رس املا 0 يذلا 5
 رخآلأ ميلي الو هللاب نوم 2 يذل اُلتاَ © ميكَح مه 0 اا لَ 5 هللا ميني فوعت وو 9 و هه

 يور و - مهم سان فلذ دعب ملُسُي يأ [هللا بو م ]* يرارذلاو ءاسفلا يبه ورسالا و لققلاب[ اورعَك نيذلا

 ريخ"تنا هللا لوسر اي اقاوم ىلع مّلَس و هلآ و هيلع هللا غلاما لوسر ًاوعيابف راج مهنم سان نا

 لعد سفن فنا ع ذثموي يبس ليق  انلاوم] ثحخاو اننوالواو انولها يبس دقو سانلار باو نسانلا

 مكداسن و مكيرارذ اما ارراتخا هقدصا لوقلا ريخ نا ىنوزت ام يدنع نا لاقف ىصحتال ام مذغلا و لبالا نم

 ءالؤه نا لاقف مل و هلا و هيلع هللا قل هلا لوسر ماقف أيش باسحألاب لدعن انك ام اولاق مكلاوصا اها و

 تباطو 1 ةديب ناك نمف أيش باسحللاب اولدعي ملف لاومالا و يرارذلا نيب مه اريح اناو نيماسم ا

 انضر اولاق هناكم هيطعتف يهز ا لزيضتاا يقع هنبلد فرقت عناد انطغيلف ال نق 2 اماك ةرب نإ يفت

 نا ءافرعلا هيلا تعفرف اذيلا كلذ اوعفرهلف مكءافرع ازومف فرعا نم يت لعل يردا ال ينا لاقن انملمم و
 ىنعمب وه يذلا ٌكلرشلا مهبعم نلل سجن ووذ هانعمو ارذقر دو امجن سجن لقيا تنس نات وهارد

 0 اواعج را مهل ةسبالم ىهف تاساجنلا :نوبذتجيال ر نولستغيال وا نرريطتيلا مهنا و :سجنلا
 ذاك نم م. نمحلا نع و - ريزافخلا و بالكلاك ةسجن مهنايعا سابع نبا نعو - اهب مهفضو يف ةغلابم اًهنيغب

 ىلع ميجلا نوكس و نوذلا رسكب سجن 0 نيالا نيذه فالخ ىلع بهذملا لها و اموت اكرشم

 سجرل اعبات ءاج امرثكا و نسج بدار نسجل 'سنج نوكرشملا امنا لبق هناك توسيع بفذح ريدقت

 ىف نولعفي اوناك امك اورمتعي ال و اوجت اف[ مارحلا ويسَلا اويرْعي 5 دبُك ين دبك وحن سون فيفغتوهو

 ىلع ةذع هللا يضر ركب وبا رمآ نيه ةرجعلا نم عست ماع وه و اذه مهماع يح دعب [ اذه مما َكْعَب ] ةيلهاجلا

 دعب يسيل ةءارجب ىدان ىنيح هنع هللا يضر يلع لوق هيلع لديو هباحصإو ةفينح يبا بهذم وه و مسوملا

 يعدافلا دنع و  مهدنع دمئاسنملا رئاسي مارحأ) نجسملا , ررحاا لوخد نم نوعذمي الو ٌفرشم اذه انماع

 ءاطع نع و - دجاسملا نم ةريغ نو هنم نوعذمي كلام دنع و  ةماخ مارح لجسملا نس وع

 ةوبرقي نأ نيكرشملا 5 و - هلوخد نم مهونكميال نا نهملسملا ىلع نا و مرلا مارحلا نجسملاو ىازملا نإ

 هعلاصمب مايقلا و مارلا دجسملا ىلوت نم اوعذمي نا دارملا ليق و - هنممهنيكمت رع نيملسملا يهن كلا حجار

 مهيلع مهمردق يف مكل ناك امو ريحلا نم نيكرشملا عنم بسب ًارقف يا [ ةليع مافخ نإو] كلذ نع اولزعيو

 مهيلع دامسلا لمرافرخا ةجوب هلضفت نموا هئاطع نم [ هلضف نم 4 | مكيلعي فرك اعيش املا قالا نم

 فلذ نكن هب شاعي امنو ماعطلا ةكم ىلاوّلمَصف شر 7 لها ملعا و مهريمر ثكا و مهريخ اهبرزغا وا اراَردم
 نولكأت نيا نم لاقو فوخلا ميبولق يف ناطيششلا ىقلا ,سابع نبا نعو- هتاوفل ةلهعلا اوفاخ امم مهيلع ىوعا
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 ( ةمو )

 ةا صرب مام و هنو مرمء*- ه5 ه6 1 هو هدد هزودقب 6292-2

 م تبحر م مكيلع تقاظار ادهش مككع ينغت ملف مكتردك مككيجعا ذأ اردنح 34 ةريثك نطاوم

 مممم م2 6 هم . هاو عمو 2 مم هع موت مدمم< 31

 يذلا 0 0 مل 0 لزنا و ينس وم ع / ةلوشر 7 لذي هللا لذا مث © نيربذم م دلو

 هعاذتما و « يوهنم قيذلا ةَلق نم ةمارجاب * نئوه امك تحط يالول ىطوم مكو * رعش « لاق اهفقاوص و اهتاساقم

 ريضنلاو ةظيرق و ردب تاعقو [ ةرِْثَكْلا ىطاوملا و - دحاو اهيلع تأي مل ةغيص ىلع عمج هنال فرصلا نم

 نطاوملا ىلع نْيْنَح موي وهو ناكملا ىلع نامزلا ففطع فيك تلق ىاق - كم متف وربيخ و ةيبيدعلا و

 لدقمك تنقولا نطاوملاب داري نأ زوجبو - نيد مويو ةرهتَك يطاومت مايا يف را نيك موب نطاوم و هاذعم تلق
 هلوق نأ كلذ ترم و رهاظلا اذهب الرمضم لدفب نوصل : 18 0 نوكي نأ بمجاولا نأ ىلع نيسحلا

 عيمج يف ذ رهبجتل مل مهترثك نال ضي مل رهاظلا اذه هبصان تلعجولف يلح مويا نم لدب [ متبجعا د د!

 رامضاب ذا تبصن اا الإ هب اصاخ العف هبصان .نوكي نا يقبف اهعيمج يف اريثك اوذوكي مل و نطاوملا كللت

 اورضح ىنيذلا اغلا رشع ىنثا مه و نيملسملا نيب ةعقولا هيف تناك فئاطلا و ةم نيب داو رهنخلاوإ رونا

 نادم نم مهماض نمهف فلالإ ةعبرا مهو فيقث و نزاوه نيبو ءاقلطلا نم ناغلا مهيلا 900 منت

 ٌلوهر ثءاسف ةلق نم موهلا كينلغت ىلا نيملستلا "قرم لمخر' لاق اوقتلا ملف ريغغلا مجلا اوناكاو ىردلا رش

 فكلذوركبوبا ليقو - ملم و هلا و هيلع هللا وليم هللا لوعر اهلئاق ليق و - ملسو هلأ و هيلع هللا نولف هللا

 نا مهنع َلْز و ةرثكلاب باجل ةملك ل يللا ا و اديدش الاتق اولتتقاف ْمُكنرَتَك مكدبجما ىلاعت هلوق

 ملس و هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر يقب رةكم مهلف غلب ىتح اومزهناف دونجلا ةرثك الر صاخلا وه هللا

 ثرحتلا نبا نيفش وبا و هئباد ماجلب اذه قزئاذعلا معلا هعم سليل لحلو كا يف تباث وهو ةدحو

 تايآ نم الا يهام و هشاج ةطابرو هتعاجش يهاذت ىلع قدم ةداهش ةدحاولا هذهب كيهان و ةمع نبا

 اًذخأ اًذخأ َراصنلا ئداخف ساخلاب بص هانم ناكو سابعلل لاق و يذتدعو ,امب يننيا براي لاقو ةوبنلا

 ةكئلملا ثازذو كيبل كيبل نواوقي مهو !دحاو اقنع ار ةرقبلا باحصا اب ةرجشلا د اي دان مث

 اقفال قيماسملا "لاتقل نيل نيلسور علا ىو لمدلع ملل. للطت ءلا قارنا ظنا, للك لويخ ىلع ضايبلا مهيلع

 لاق اوه ةبعكلا بر و اومزهنا لاق مث هب مهامرف بارت ]م افك ذخا مم نسيطولا؛ ىدح يحبك

 ام [ميَحُر امب ] هتلغب , ىلع مهفلخ ضكري ملسو هلأ و هياع هللا ىلم هللا ناوسر؛لاررظنا «عوذكل ندانعلل

 لالا عفوم يف رورجملا و راجتلا نا ىلع اهبحرب ةسبنلم هقيقح و اهبحر عم يل عم ىنعمب هابلا و ةيردصم
 اعضوم نودجت ) ىئعملاو رفسلا بايث عم ينعي اهلحا ملاهب اسبنلم يإ رفسلا بايثب هيلع تلذد كلاوقك

 هدم [ هيك ] متم هزهنا مث [نيربدم مدح م مث ] مكيلع تقاض اهناكف بعرلا طرفل مكتاجنو ةيلا مكبرهل هنرى صكست

 عقو نييح هللا لوسر عم اوتجث نيذلا مه ليق و - اومزهنا نيذلا [ نيذمْؤَملا ىلَعَو ] اوذم) واهب اونكس ى يذلا
 هَ 20-0

 تدعو 1 -اغلارشع ةنس لد و ل 0 مح ليف - هال 3 اوناكو ةكلعلا ىذعي ا 006 لزفادا] بريلا



 ( هصع )

 ةجرد مع مهمل و , مهلاوماب هللا ٍليِبَس 0 اودهاجو ارك 00 يذلا 6 نيماظلا “مولا ىديي ]ل 6 ةبوتلا روس

 وه. 5ه ب 2و معتت طا ها ىو ب طوس 45م هود هور مع

 نيد م 1 "0 7 داخ © دم دل نكس و و جبر هرشبب © نو 5 مك هللا نذع 5 ءزجأ|
 مورعمو

 رفكلا اويحتسإ نأ د 1 ا مكلاوخل و 0 ردن ل رك يذلا اني و مطر هد هلل نأ ب ادب 3 59 ع

 وو ممسسص هر 0 هه 26 هب 6 6" 66م -

 مكجارزا و 00 ل 0 كو نوملظلا م .» فأراد مكنص مهاوكي ى هد ناميالا ى

 و هم م2 3 1 6-2 > ”ت 6و هم روم س مسموم“ مب هو مو

 لور و هللا لا بحا اهنوضرتا ا 0 يسفر راحت و « 0 ماو مكتريشع و

 07 2 00 هم ست 6 دوم 2

 يف هللا مكرصت نقل 6 8 نيقسعلا مولا ىو 1 1 5 * درمأب للا يتنأب 6 اوصبرتف هليبس يف داهجو

 ةطبعملا مهامعاو نينمؤملاب نوكرشملا هبشي نا راكنا' ىنعملا و ماوحلا نجسملا َعرَمَع , جاحلا كاقس

 نيكرشملا نأ كك د - رفكلاب 8 دعب اماظ ميليوسُت 1 مهلجب ل را نا و ةكبكملا مهلامعاب

 مدنا ىوهيلا 00 ماصار سا ما لضفا نحنف) مارحلا نجسملا زامعو يبجحلا ةاقس نحن دوهيلل اولاق

 2 هللا قلص 1مل لرب و الأ نرخ انااا معاي سابعلل لاق هنع هللا يضر اًيلع نا ليقو - لمففا

 ساجعلا لاق ودا معو هللا كلوب د يقسا ةرجعلا نم لضفا يف ثسلا لاقف ملس و
 سو 2س.

 0 رد و هللا لع جر مك ا مه ] « اريخ اهيف | ناف م «ةياقس ىلع اوميقا م السلا هيلع لاقف انتياقس كرات ل الإ ينارا ام
 ه ربو مص

 [ مهرشجي] كرق - - منودزوفلاب نوصتخملا و مقنا ل [ نزلا هلا مه كلئارآ و ] مكدنع ةرامعلا و ةياقسلا ا

 يه عسضابعا ند نعارا - فرعملا فيرعت و فياولا ةفص ءارو ةعوقول هبرشبملار يكذت و ليقثنلا و فيفخلاب

 ةرفكلا هبراقا مراصي و رجاهي ناب آلا هناميا مي مل نما تال ناك - ةصاخ نيرجافملا ىف

 انءانبا و انءابا انعطق ىنيدلا يف انفلاخ نم انئزنعا نحن نأ هللا ٌلوعر اي اولاقف مهتالاوم عطقي و

 لعجف اورجاهف تلزذف نيعئاض انيقب و انرايد تبرخ و انلاوصا تكاهو اذتاراجت تبهذ و انرئاشع و

 مهل نصح مث هيلع قفنيالو هلزْنُي ل و هيلا تغفنلي الف هئايرذأ ضعب وا هوخا وا هوبا را هنبا هيتأي ناسا

 يبنلا نع و - مهتالاوم نع هللا 1 ةكمب اوقحَل و اودترا ىنيدذلا ةعسملا ىف ثلزن لدم كل

 تلف ستللا و مش و هللا ىف بمب ىتح ناميالا مُعُط مكدحا معطي ال راش را هلا و يلع هللا ى

 مكرئاَشعو معلا أ را .تاريشعو [ مكتريشع ] عرق و - هيلا ا ساذلا هعبا هللا ىف

 ةلجاع ةبوقع نسحلا نع و - ةكم 2 سابع نبا نعو - ع ا عما هللا ىناي 9 0

 نيدلا دقع 2 نم هيلع ,ه ام سانلا ىلع ىعنت اهنك اهنم دشا ىرت ال ةديدش ةيأ هذه و ةلجأ وا

 تاذ 2 2 ىنم هدذع لج له ةسفن نم مهاقثا و راق عردا 1 ىنيقيلا لبح بارطفا و

 ىنكاسملاو لاملا و رئاشعلاو ناوخالا و دانبألا و ءابألا ىلع هنيد هل بدني ام هللا نيو ىلع تابثلاو هللا

 لوطا هيفرط يل يردي الف هتعلصمل اهنم رفحا هنع هللا ىرزي ما هلجال اهنم نجني و ايندلا ظرظح. عيمج و

 برحلا نطاوم © ةريطن بابذ هغنا ىلع عقر امناك يلابي الف نيذلا ظرظح نم ظح نجا نع ناطيشلا يوغي و



 ( همس )
 م جود هع

 مكآورخآلا مولا د هللاب نم نم هللا نيس معي املأ 8 نوكلخ ميلا ىف و مهلامعأ تطبخ تئأوأ

 جاحأ ٌةياَس مكلعجأ © نا نم تر ا اه لوو سَ مَ ولا ىتا و ًاولَصلا
 1 : ل دارت“ هللا ليس يف هاج ورخآلا مولا و هللاب ى نأ نك مال دجشسلا ةرامع و

 لاح يف ة [ مهلا ىلع ] رفملاب ةناهشلا و ةرامعلا ندب نونراق مهنا ىلع 0 مهذع لاح هلعجح ثديح

 ءالؤه ةرامع ميقتسي امنا يا ديحوتلاب ىورق و [ هللا نسم ر معي منا مهقتسم ريغ لاح“ كلذ و ةدحاو

 اهداينعا و اهميظعت و مهباصملاب اهريونتو اهقيظنتو اهمقو اهنم مرتسا ام مر لوانقت ةرامعلا واهب |ًدتعم نوكت و

 نم نجاسملا هل نبت مل امم اهتئايص و ب هلجا وه لب ملعلا سرد ركذلا نم و ركذلا و ةدابعلل
 امزلارخأ يف ف يتأب م هللا ىلص يبخلا نعو - ثييدعلا لوضف نع الضف ايندلا ثييداحا

 مهب هلل 0 ا ال ايندلا كاع ايندلا مهركذ نرخ يدل نادك كئاشنلا نوتأي يتما نم سان

 مالسلا هيلع لاقر - شيشعلا ةميهبلا لكأت امك تانسعلا لكأي ىيسمأ) ىف كل ثيدعا| ىنو - ةجاح

 ينراز مث هنيب ينريطت دبعل ىيوطم اهرامع اهيف يراوز ناو ثجاسملا ىضرا يف يتوبب نا ىلاعت هللا لاق
 مّلس و هلأو هيلع هللا ىلص لاقو - هللا هفلا هجسملا فلا ىم هذع و -ةرئاز مركي كاروزملا ىلع قحف ينيب يف

 اًجارس نجس يف جرسأ نم هنع هللا يضر سنا ىعو  ناميالاب هل اودهشاف دجاسملا داتعي لجرلا مقيأر اذإ

 هللا لوسرب ناميالاركذ آله تلق ناف  ةؤغ دجسملا كلاذ يف مادام هر فغتست شرعلا ةلمح و ةكئلملا لزت مل

 لامتشال لوسرلاب ىاميالا هتنيرق هللاب ناميالا نأ رهشو ملت امل تلق - ملسو هلاو هيلع هللا ىلم
 امهدحا كفنم ريغ دحاو ءيش امهناك نيجو دز نير امهيلع اهزيف ر ةماقالا و ناذالا و ةداهشلا ةملك

 ءاتيآ و ةولصلا ةماقا كذب هيلع لد ليق و - لوسرلاب ىناميالا هللاب ناميالا ركذ تحت ىوطنا هبحاص ىلع

 - هامش ال نا ىلامتي الوريذاعملا ىشخي ىمؤملاو [ هللا الإ شخ مو ] ليق فيك تلق ناقل ةرقزلا
 هضرتعا اذا و بف. عقوتل هرهغ ءاضر هللا ءاضر ىلع اتخب ال نا و نيدلا باوبا يف ىوقنلا و ةيشخلا يه تلق

 اوناك ليقو - هسفن قح ىلع هللا قح رئوهف هللا فاخي نإ ةسفن قحرخللا و هللا ٌقح امهذحا نارا
 ديعبت [ نيديملا نم اووي نأ ئأرأ ىسعف ] مهنع ةيشخلا كات يفن دير اهنوجري و مانصلا نوشخ
 الما و اهب اورخأفإ و نيام نش اللا مهلامعاب عافتنالا ىف مهعامطال مسح و ءادتهالا فقاوم نع ىيكرشملل
 رثاد مهزادتها ئرقنلا و ةيشخلا راعشتسا عم عئارشلاب لمعلا مهناميا ىلا اومض و اوذما نيذلا ناب اهقبقاغ

 ماكلا اذه يفو ىنسحل| هللا دنع نولئان و نودتهم مهنا نوعطقي نيكرشملا لاب امف ناحل و1 تع

 نارادصمم ةرامعلا و ةياقسلا ٠ هالابرارتغلا ضفرو غفر و ءاجرلا ىلع ةيشخلا ييجرت يف ىهنمؤملل ٌفطل هون

 جالا ةياَفَس ] لها م هريدقت فوذحم فاضم نم دبال و ةياقولا و ةنايصلاكر معو ىقس نم

 54 رقلا نم ناك و يدعسلا ٌةزجو يبا ورهنز لا نبا ةءارق هقدصتتو [ هللاب ل مار لا جملا ةرامع و

 | سرع

 ةبوخلا ةروس

 ع
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 او كارا

 9222 هررو ديم ص هرضامعءرب مس نرعم م ضف

 نيذمؤملا 3 ص 3 هلل نود نم أو لاي ملو مده ادهش يذل “1 راعي امل اوك نأ ماسح مآ

 هرم ٠ مم - |” هريود6 م” ىو ا

 راب ميشا ا ء نيد هللا لجسم |ورمعي نأ نيكرشمأل 06م نا امب ريب ةللاو ةروجنلا

 نم ىلع هللا بوني و ] هتوبن ةحص و ملسو ل12 يل ءللإ) ىلع هللا رس قدص, قلع ةيلد كلذ ني لك

 نمسح و مهنم سان ملسا دقف اضيا كلذ ناكو ةرفك نع بوثي ةكم لها ضعب ناب رابخا و مالك ءادتبا [ءاشي

 قيارط لمررمالا هبا بيج ام, ةلمج يف ةبونلا لوخد و نا رامضاب بسصنلاب بودي و عيرق و - مهمالسا

 ةعطقنم [ ما ]+ةمكحلا هتضققا ام آا لعفي ال [ ميكَح ] ناك دقا ملعي امك نوكيس ام ملعي [ ميل هللا وز ىنعملا

 صّخلا نّيجتن ىتح هيلع متنا ام ىلع نوكرْذُت ل مكنا ىنعملا و نابسعلا وجو ىلع خيبوتلا اهيف ةزمهلا ىدعمو

 نرداضي نيذلا نم ةناطب يجمل و[ اودخَدي مل و ] هللا هجول هللا ليبس يف [ اًردهاج يذلا ] مهو مكنم
 فتور تكلف نيت 0000000000 ماسر هاو ةيلعاهللا ىلمرعللا لوس

 ىلع .فوطعم ادخلي مل هلوقو- نيصلعملا نيو. مهنجب نجي هلل مهخيد. اوصلخمب مل نيذلا ناو تك عقرتم

 جهل و نينجتملا ريغ نيصلخملا و مكنم نيدهاجملا هللا ملعي امل و ليق هذاك ةلصلا زيح ين لخاد 00

 لئاقلا لوقك مولعملا يفن ملعلا يفخب كازملاو - لخد نم ةليخدلاك يلو نم ةليعف ةجهلولا و - هللا نود نه

 اورمعي» نأ ] ماقتسا امم و مهل مام [ ير لام ينم كلذ دجو ام ديري يف لبق اه يذم هللا ملع ام

 امهدحا!ناهجو اهيفف عمجلاب ةءارقلا اهأ و مارح نوما امعو ةلوقل مارحلا دجسملا ىنعي [ للا نسَم

 دجاسملا عيمج رماعك هرماعف اهقاها نأ فاك نحل اسكر ةليع مورا ة مل اممر لقتال زو مازحلا (ىجسملا قرروا نإ

 لخدد اهسنج اورمعي نال ارحاص# مل !نذإ و. دجاسملا سنفج كاري نا يناثلا و  دجمسم ذم ةعقب لك نآلو

 امك ةياذكلا ةقيرط هتقيرط نال دكأ ومو هتمدقمو هيلي ارد عسا ااورهير ل انا ايد انجح

 واولا نم لاخ [ نيدوش ]و  ىلذب كبر صت نم ىنارقلا هتءارقل ىفنا تذك هللا َبْنُك أرقي ل نالف ثلق ول
 6ع عوس

 ةللاب رفكلا عم هللا تادبعتم ةرامع 5 نبرما نيب اوعمجت نا م اقكسإ امم ىذعملاو اورمعي ُِف

 نونوطي اوذاكو تويبلا لوح مهماخصا اوجصن مهناو مه در فكر وهيظ [رغكلاب مهسقنأ ى لع ] مهت ناهش ىذعم و هتدابعبو

 وه ليقو - اهل اودجس اطوش اوفاط املكو يماعملا اهيف اذبصا دق بايثب اهيلع فوطن ال نولوقي و ًةارع

 راصنالا و نورجاهملا لبقا دق ليقو - كلم اف وا, هكامت تكلا وها .كيزشلا, كا كلبرش 1 كيل مهلوت

 هللا ىلص هللا لوسر لاثقب سابعلا نوي بلاط يبا نب يلع قفطو كرشلاب مهوريعف ردب ئراسأ ئلغ

 اككساعم نومتكتو 5 نوركذت ساجعلا لاقف لوقلا ىف هل ظلغا و محرلا ةعيطق و ماسو هلإو هداع

 ىقسنو د( بيع و مارحل) نجسملا رمعتل آنا رجا مكذم لضفا نحن و. معذ .اولاق. ىساحمم مكل أ اولاقف

 اذاو ةانعلا كلفر ةياقسلا و ةباجعلا و ةرامعلا يه يتللا[مُلاَمَعا تطبح]ثازذف يناعلا كلفن ينجعلا
 نيدهش ةلوق يف راشا كلذ ىلاو نراقملاب كذظامف اهبقعت انا ةحدحت“ا ًةباثلا نامعلا ةريدكلا وا رفكلا مده 2 9 2 ال - م
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 رم لوا مكوةدب مهو لوسرلا جارخاب رم مهناميا اودكل 1 نولذا 1 6 7 مهل عل مهل ن اميا ال نم ”هوهم هرمردءس مدع - م هررر صو و وه ّى - 02 0 هريص 20

 .٠ 1 معورو هبس ام ه5 سس مربو مس 2 ورم هدو هوورزت م 2 ا ج 0و م موده
 مهجاع مكرصخي و مهزخ و 0 هللا مهبلعي م 0 © ينمو 1 نا موقت 0 0 2 مهنوشخل |

 ه ص كو < ءاءأ هرب ه - هررر <65 6 ايلي مم ”تمد و 6<

 © ميكَح هلع لاو “ ا م ىلعدللا بوني و * مهيواد طِيَغ بهذي و © نيذموم موك رودص فشيو

 نا ىلع هعم درقعم دبعلا نال هلثق زاج ارهاظ انعط مالسالا نيد يف يمذلا نعظااذا اولاق و - مهرابغر فاك

 يا مهل ناَملا 1 ىورقو - نيمي عمج [ مهل ناميأ ل مهنا ] ةمذلا نم ج رخ و ةدهع ثكن دقف نعط اذاف نعطيال

 يف ناميألا مهل تببثا فيك تلق ىناق - هيلا ليبس لو ىمقلا و ةدرلا دعب نامالا نوطعيل وا مهل مالعإ ل

 مهام ةقيقحلا ىلع مهل ناميأ 7 لاق مث اهورهظا يتلا مهنايا دارا تلق  مهنعاهافن مث مفي ادت ناو هلوق

 نيمي مهذيمي يعناشلا دذعو - انيمي نوكت ال وقأكلا ن يدي نأ ىلع ةفيذحوبا دهشتعا هبو ناميأب كيبيل

 رعكلا مَن 7 ارقب قلعتم [ وهني مهاعَل ] ثيكذلاب اهغصر هنا ليلدب اهب نوفري 2 مهنا هانعم. لاقو

 هيلع رهامع مهئاهقنا يف اببس ةلتاقملا نوكت نا مئاظعلا نم دجو ام مهذم دجو ام دعب مهلتاقم يف مفرغ نيل يلا

 اهدعب ةزمه تلق - ما ظغل فيك تلق ناف داع املك ةمحرلاب ءيسملا ىلع هدوعو هلضفر هصرك ةياغ نم |ذهو

 دنع ةلوبقمب نكت مل ناو ةروهشم ةءارق نوترمهلا قيقحت و ءاجلا و ةرمهلا جرخ# نيب يأ نيب نيب ةزمه

 [ نولت ان لآ ] فرح“ نحالوهف اهب حرص نمو نوكت نازوج الو ةءارقب سيلف ءاي"ب مبرصتلا اما ر نييرصبلا
 [ مهتاميا اوُدكَت ] ةغلابملا لوبم ىلع اهيلع نما انعم, ةلواقبن ءافزنا قالت 53 نوتات ال ىلع ةزمهلا تلخد

 ىتحب ةردتلا رادب ةرما يف اورواشت نيح ةكم نم [ لوما جراي السهب] ةدها ملال نو ا قيفلجل يللا

 ةلئاقملاب ةءادبلا مهنم تناك يذلا مهو يا[ [ رم لوا مكوددب مهو ] ةسفخب يرخف ةرجغلا ىف هل هللا ىذا

 مهزجعل ةضر اعملا نع اولدعف هب مهادحت وريذملا باكلاب الوا مهءاج أنس و ءلإو هيلع هللا كلش هللا لوسر نال

 رششلاب مهومدصت ىا و هلثمب مهواباقت نا نم مكعفمي امف ملظا يداجلا و لاتقلاب ىوئدادلا مهف لاقتلا ىلا اهنع

 يف ناك نمد نأ ررقبو اهيلع ضعأ| بمجوي امب مهفصرو مث اهيلع مهْضَحو مهنلتاقم كرب مهخت ر - مكومدص امك

 فوقي. ل نابإ :يقحي بجوم ريغ نم لاتقاب ءادبلا و لوسرلا جارخل و دهعلا ثعكن نم مهتافص لثم

 عوزمملا نإ ىملا هلاك انجل خابوتو مهنم ةيشخلاب ريرقت مورا ] اهيف طرق نص سس ناو هدم

 ىنمب يلابي الو هب الإ نمؤملا ىف نا يحتمل نامي 0| ةينضق نا ينعي [[ نيمو م ْنا] ةءادعا اولتاقتت

 مهدعوو [ مهولتاك ] لاقف هبرهالا مهل 0 لاثفلا برت ىلع مهو امل *« لئلا ادحأ و الو هلوقك هاوس

 يفشبو مهيلع ةبلغلاورصنلا مهيلويو ًارسا مهيزخبر الثق مهيدياب 0 مهنا مابن مصير ميول تثيل
 اوقلف اوملساف ةَكم اومدك ابس و نميلا نم نوطب مه سابع با لاق - از مهو نينمؤملا نم ةفئاط روشص

 ارزشبا لاقف هيلا نوكْشَي مّلسو هلأ هيلع هللا ىلص هللا لوسر لا اوئعبف اديذش ىذا اهلها نم

 ديعاوملا: هذه, مهل هللا لَصَحن دق و ةوركملا نم مهن متيقل امل: [ مكبولق ظيف بهذي و ] بيرق جرفلا ناف
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 سثع مدعم معوم روض و ءمم> م يروم 6

 0 مههاو ذاب مور 5 صد و مكيف : ويقر ال مكياع !؟ ا رو َقْيَك © وقم بحي هللا نا ّط ل 1 ةيوثلا 5

 *!!:ةزجلا ١

 0 ع

 ”# هررمو<- مروع - ه2 ١1 , ةهمددو هه ج هدومو و

 © نولمعي اوداك 1 مهلا * هليبس ص ا يلق 1 هللا تيب اورق 6© نواس مهرتكاو مهبول

 ” هو ممدم صورو ها م 5س و

 يف مكاوخات ركرلاوتا و ٌةولصلا يس او نأ © نوددعملا ممتن و * ةَمَذ 1 ا نمو يف نور د ال

 هر هرم سي 0 6 22 ةأم

 مهنا رفكلا ةمثا او : اتق مكنيد يف اونعطو مهدهع دب نى 7 رم مهلاميإ 9 نأو 200 موكل تبألا ) صفو نيدلا

 ىيثبك ثىن مهنمر ,وظي ملو [ مارَستلا لجسم ندع ] مهنم متدهاع ى دذلا نك و يا [ مُتدهاَم ى يذلا لا ] «اوقب كلذ

 ةلئم ىلع [ مهل اوميقتساك ] دهعلا ا ى 1ع [مكل ارماقتسإ 3 0 مو اتانك 9 و مهرصأ 0 ع دج ةدانك

 ىلع نيكرشملا تابث ناعبقمال راركت:[ تقي ]3 نيقتملا لامعا نسم يفرتلا نا ينعي [ نقم بعيب هللا ناز َّ : س١5 بدم نت ل م(

 هةر ل اتاهرو فيكف « رقلاب توملا امنا ينامت رج «رعش *« لاق امك اهواعم ةذوكالعفلا 2 نهعلا

 كيكات نم مهل قبس ام دعب [ مك او رهظيي نأ نا ] مهنا مهلاح [ و ] دهع مهل نوكي فيك يا تام فيكف ديري

 دشناو ةبارق ليقو - افلح اوعاري ال [ال اوبكري ل ] مكيلع اوقبي ملو دهعالو فلح يف !ورظْدَي مل قيثاوملاو نامي

 - هافعمب اليا زق و -اهلا آ:ليقو « ماعفلا لر نم بمقشلا لك ه شيرت نم كلل | نا كلرمعا «رعش » ناسعل
 ١ مس -

 نمحرلا نم :محرلا تقتشا امك ةبارقلا ىفعمب للا قتشا هنم ليق و - كللذ نم ل اريج , نايتربحا لدقو

 و - 7 . . 5 ٠ .٠ . .٠ مهو رو <

 راؤجلاوهو لالا نم ةوروش و مهتاوصا هج اوعفر اوقلاحت و اوحسامت |ذا م ذل فاحلا ىذعمب للا قاقتشا نإ هجولاو

 هب تيمس ر لا قاثيمو دهع لكل ليق مث تاواو اذا اهيللا طسعدو هلع هب عفرب نكن نآ يا ليا هلو

 ةفلاخ# نم مهلاح فصو ىف أدتبم مالك [ مكتوب ]  قاثوملا ةدقعي ال ام ىيلجرلا نيب تدقع ةبارقلا نال ةبارقلا

 ةنررجب امل ناغضالا نم اهيف اص ةفئاخم بولقلاءابا و دهعلا ىلع مهنم تاجثلا داعبتسال رقم نطابلا رهاظلا
 وهو |١ هربتعمو سل

 مهع درت قيل م لئامش ال و مهمعزت 8 ورم الاعلخ نودرمتم ا نوقف م هد او ] ليمجلا مالكلا نم مهتتشلاا طا

 ءوشلا ةثودخأ) رجلو ضرعلا ماكي امع ففعتلاو ثعكنذلاو بذكلا 5 ء يدافتلا نم ةرفكلا ضعب ين كلذ دحوي امك

 اولدعف [هلس نصاودصم] ا ءاوهالا متاع [ًةيلقاَدَمَت ]م السالاو رقاب ثلا تيب ]اوادبتسا[ اوردشا] *
 هدوم دوم 5

 -_ م 00 تكافح در ا ا اوِباَت ن اف« ةرارشلاو

 ىلع اضيرحتو اثعب ملاعلا وهف اهايصفت ٌلماَت نم نإ و ليق هناك ضارتعا !ذه راهنهجتو [ثيذلا 0 - ملا وح

 ةوباثو [ مكنيد 2 وعطر ]/« اهيلع ةظفاحملا كيلع وا ' ني دقافما) :ىيكرشملا' ماكحا+ لم (للعتا م١ :ليولف

 كلرشلا لاح يف اوثكن اذا مهناب اراعشا مهريمض عضوم ِرُْكْلا ةمْنأ عفوف مهواتاقف [رْفكلا ما اولئاقُف ] - ةوباعو

 اناوخا اوراص و ةوكزلاوتا و ةولصلا اوساقا و اوذما مث برعلا نم ءايفرألا ماركا تاداعل احرط و انايغط و !درمت

 يي ًاراافروللاب ءافؤلا و: ناصيألا نص هيلع .اوغياد اص اوثكن و يعل نم اودتراف اوعجر مث نيدلا يف نيملسملل



)509( 
 كل هوم مو

 مهودخو مهومددجو ثيدح نييرشملا ارا مرح تلا رهشلا عاسأ يك - هللا د ماتم ىلا مهدهع ه ووص م هم مده م < وهم يو
 نر ىحم" مرد. ىىووعورعع#» <

 ومريح روع هللا نإ م يليبس او يق ةوكزلا اوكا اوصل او ا ل نإ در لك مهل ١ اردعقاو ,هررصحأ. و 56 25 ه2 < لا

 مصود مم مدي 50+ هربوع ة <” <
 1 200 آم هم هع 21 200 14. روم بمص م سو سم © <

 فذ
 © نوماعيال موق مهناب ط ملمام هغلد 2 هللا ماك عمسي ىلح رع 206 نكر ملا سدح 5 و

 اوميقتساف 0 اوماقتسا ل 2 اصلا دهمان مكد قاع ريل ا 1 نر دفعوا د نهم ى ينيكرشتلل نوكي فيك رم م6 س ا ؟وهس ”م هاربم رسصمعس 2

 -ححح

0 011 - ُُ || - 1 < 

 ميطحلاب انونيب مه * ادكوملا كمامذ اوضتن و « ادعوملا كوغلخا اشيرق نا «ادلتاا كليباو انيبا فلح» |دمحيم
 ود او 262 1 و ا 1 1 - 2 2 04 سرا هم - و
 ناضلاب مودقني مل ورق و - مكر دنا مل نا ترصن ال ماسو لاو هيلع هللا ىلص لاقف « |دجسو اعكر اذولئفو « !دجش

 تدصإ ([© 0-2 527 .

 ةناذك نم ىح قب سابع نبا لاق المك اععات مهلا ةوداف أ مهلا اومتاف ] ,ىذعمو مكدهع اوضقني مل ئا ةيجعم

 رورت و“ مم مد تلا 1 .٠ يَ 5 مم و - وح 1

 0 ررهاظ و مكوضقن هدا ىنعي [نيكر ملا ولدقاف ] اوحيسي نا نيثكانلل اهيف مجبأ وود هم مس درع م <
 ال ا هوو رو م

 فرصتلا نم مهوعتما و مهرديٌكو [ مهورصخا و ] ريسألا ديذلا و هور را مهيدخو ] مرح وا لح نم

 زاتجم و رمم لك [ دصر م لك ] مارح ديشمل) ىهب و مهذهب لاحت نا مهرصخ سابع ىبا نع و  كالجلا ىف

 مهنع اول [ مهايجس و را ميقنسملا كاطارص مهل نعطقال ةلرقك فرظلا .ىلع ةباصتناو هب مهنودصرت

 سابغ نبا نعز « هبرانملا ىنجي نمل لويبسلا لذ هع» هلوقك مهل اوضرعدت الو مهذع اوفكتوا -رصحلا ورسالا دعب

 عقترم[ نَحأ ] «ردغلا و رفكلا نم مهل فاسام مهر فغي [ م دحر روع للا نا ] مارححلا لجسملا نايتاو مهوعد

 نم 5 نال ءادتبالاب عفتري الو فراجتسإ ٌدحا كراجنسإ نا و ةريدقت رهاظلا ةرسفي ارهتفضإ طزاشلا لعفي

 فذيب دهع ال رهشالا ءاضتذا دعب ىيكرشملا نم دحا كداج ناو ىذعملا و ةريغ ىلع لخدت ال لعغلا لماوع

 1 0 هذماف هل ع امم نيبني و نارقلا و ديحوألا نم هيلا وعدت ام عمسيل كي اس قاّذيم الو هذيبو

 ملسي مل نأ اهيف ن رمأي ينللا راد ىاذ دعب [«غلبا مث | رملا ةقيقح ىلع علطي و هربدتي و [ هللا ملك عمي

 ةمويح» ىد نمل, نعو - تمقو لك يف كمباث مكحلا اذه و ةنايخ الو ردغ ريغ نم ات دش نا هلئاق م

 لجرلا دارا ن لاقف هذع هللا يضر يلع ىلا ن كر مل نم لجر ءاج رددح نى ني ديعس نعو 0 -ةميقلا موي قل

 5 و لوقي هللا نال ال لاق ليف ةحاحل ةينايوا هللا مالك عمسي لجالا اذه ءاضقنا دعب دمك“ نعاس
 وود < سم هو تع
 - نيكرشملا اولكداف هلوقب ةخوسنم ي ه2 كلاعضلإ ٍّإ ىبتسلا و ءو ّةآ كر َّك دسإ 3 رفا نم مدح

 ةقيقح امو مالسالا م [ىوملعي ل الج [مْوق ] مهنا بجسب هرجاف هلرق ينةراجالابر مالا ىننعير مالا كاذ ىل 59

 راكنتماا ىنعم يف ماهفتسا [فيك ] « قحلا اومهفياو اوعمشي مدح نعل مهئاطعا نم دبالف هيلا وعدتاام

 ,هرودص ةرغر كادضا مهر ملسو هلأ و هيلع هللا ىلع هللا لو دنع لل 0 شمل نوي ] نال كاعيتسالا و

 كردتسا م مهلذق ف ف ارركفت الو مكس وهل هب ارثدست را و كلذ يف اوعمطت الذ دهع هال هل تبث نإ لاغم ئ دعي

 ار

 ةبونلا ةروس

 | ءزجا

 اع



 0 ةيوحلا ١ رع

 ٠١ ءزجلا

 ( همه )

 ىهردد ٠2ه 3 هر صور 57مم و 60 * ج ورد وم م هدم هررمرو ٠ مار ع رمان م 0

 اورفك تار رب و م هللا ىبزجشم ريغ مهنا اوملعاف مقاول نا نأ و * كلر يخ وهف ملجت ن 7 ةلوه نوه نيكرشملا

 ه يروم مه 2--

 مهلا ارمتاك د ميل اورهاظي 1 16 مكوصقني ما مل ” نيكرشملا م مثدهاع يذلا ل 60 ميل باَدعب

 ةءارَب ىلع فوطعم هنا لاق نم لوقل هجو الو اهلثم ىلع ةنرطعم ةامجلا مث نيبجولا ىلع ٌةداَرَب عافتراك

 ملعألا وه و ناذيالا ىنعمب ناذالا و - عاق رومعو مئاق ُكيز كلوق يف كيز ىلع فوطعم ررمع لاقي ال امك

 - ةيناثلا و ىلواا ةلمجلا ىنعم نهب قرف ين تلق ناف  ءاطعالا و ناميالا ىنعمب ءاطعلا و نامالا نا امك

 نيذلاب ةءاربلا ثقلع م تلق ناف - ثيثامب مالعلا بوجوب رابخا هذهو ةءارجلا ثوبثب رابخا كللت تلد

 اما و مفنم نيثكافلا و نيدهاعملاب ةصتخم ةءاربلا نال تلق - ساخااب ىاذلل قلع و نيكرشملا نم اودهوع

 محلا موي ] ثدفي مل نمو نيدهاعملا نم قمكن نم و دهاعيرل نم و دهاع نم ساذلا عيمجل ماعف ناذالا

 نعو - يمرلاو قلتتلا و رحخلاو فاوطلا نم ةلاعنا مظعم و يبحلا مامت هيف نالرحفلا موي ليق و  ةفرع موي [ ربك

 رمع نبا نعو - يتباد نعلخ اذه كلسوي لاقردكالا يعل ام ناقن هنباد ماجاب لخا الجر ناهذعهللا يضر ىلع

 ينحل موي اذه لاقف عادولا ةجح يف تارمجلا دنعرحذلا موي فقو ملس و هلا و هيلع ل

 مظعم هنال ربكالا محا وه ةفرعب فرقولا لعج وا رغصالا يبعا ىمست د ةرمعلا نال ربكالاب معلا فصوو - ربكالا

 -ربكالا معلا وهف معا لاعنا رظعم هيف لعفيام نالرحشلا موي هب ديرا نا ةكلاذك و حا تاف ثاف |ذاهذال هثابجا و

 قفني مل و باتكلا لها داهعلل هتقفاوم و هيف نيكرشملا و نيملسملا عامتجالر بكا حلا موي يمس نسحلا نعو

 عرفو  افيفخت ىناذالا ةلص يه ينللا ءابلا تفذح -رفاكر نمّؤم لك بلق يف مظعف ةدعب ال و هلبق كلذ

 ةزوسكملا نإ لحم“ ىلع وا يب ]يف يوذملا ىلع فطعةهلوسر و لوقلا ىنعم ف ناذالا نألر سكلاب هللا نأ

 -راوجلا ىلع رجلابو  مهنم هعم ءيبرب يا عم ىذعمب واولا نال وا - نا مسا ىلع افطع بمصنلاب عرق و  اهمساو

 ةلوصر نم ًايرب هللا نك نا لاقف اهأرقي الجر عمس اهبارعا نأ كسي و - فّمعَل هلوقك مسقلا ىلع ليق و

 رفكلا نم [مْبن نآف ] ةيبرعلا ميلعتب رمعرما اهدنعف هتءارق يبارعالا ىكحنر مع ىلا لجرلا هَدبْلَف ع يرب هذم اناف

 [ مكن اوملعاق ] ءافولا و مالسالا نع ضارعألا و يلوتلا ىلع مدي وا ةبوقلا ع [ مُتِهَلوت نا ر مهر ِدَح وهف ]ردغلا و

 نا ههجو تلق مثدهاع نيذلا ل | هلوق ينثتسا مم تلق ىناف - هباقع و » ذخلا نيتئاف الو هللا نيقباسريغ

 ىلا ةلوسر و هللا نم ةءارب دانعم و نيملسملل باطخ مالكلا نال ضرالا يف اوهجسُف هلوق ىم ىنتتسم نوكي

 مهدفع مهلا اوما اوضقني مل مث مهنم متدهاع ىيذلا لإ اوحمس مهل اواوقن_نيكرشملا نم متدهاع نيذلا

 مهتدهع مهيلا اومتاك اوثكني مل نيذلا نكل و نيثكانلا ىف اررما نا دعب ليق هناك كاردتسالا ىنعمب ءانثتسالا و

 لئوسي ال نا ىوقنلا ةيضق نا ينعي يقلل بحت هللا نا رداغلا اك يفول | اولعجت الو مهارجم مهرج الو

 [ اورهاظُي مو ] طق مكررضي مل و ادحا مكنم اولنقي ما [اًنيََ مكوصقتي مل ] كلذ يف هللا اوقئاف نيليبقلا نيب
 , علل ٠.٠١ عيبا لنا اماسي 2. ا 00 :



 اب

 ( كرام

 و

رسول ص لاذ © َيرغفلا رم 7” 0 هللا را
 - نم 0 هللا نأ ربك ملم سدا ىلا ل

 عم نوملسملا قفتان الرا نيكرشملا ةدهاعم يف هللا نذإ دق تلق  نيملسملاب ةدهاعملاو هلوسر و هللاب ةءارجلا

 نوملسملا بطوخت مهلا ذبذلا هللا بجوا دهعلا اوضقن املف مهودهاعو ملسو هلأ و ةيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نيكرشملا اردهاع مهنا ىور - نيكرشملا هب مثدهاع امم اًئرب دق هلوسر و هللا نا اوملعا مهل ليقف كلذ نم ىدجت امب

 ناار ماو يتكتلا ىل دهعلا بنَ ةفانكونبو ةرمضونب مهو مهخم اسانالا اوثكذف برعلا نم مهريغو ةكم لها ىم

 نسا زكا عت ذاكمنرخ يف معا رهشاا ي هدر مهل ضرعتي ال اًواش نيا نيذمأ [رمشل 3 ضرألا ىف ] اوحيسي

 ريمالا ناكو نامث ةنس ةكم مقفو ةرجلا ىم عست ةذس اهلوزن ناكو اهيف لاتقلاو لدقلا نم من !ارهشالا ةنايصل كاذو

 ىلع اهأرقيل ءابضعلا ٌبكار اًيلع هعبثا مث عست ةذس مهوم ىلع رعب ابا هللا ٌلوسر رماف ديسا نب باَثع اهيف

 ركبوبا عمس يلع اند املف ينم لجر ألا ىنع يدوي ل لاقفركب يبا ىلا اهب كمثعب ول غل ليقف ,موملا لها

 رومام لاق روماموإ ريما لاق هقعلاملف ملسو هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةقان ءاغر اذه لاقو فقوذ ٌءاعرلا

 فنم لجر آلا فتلاسر نلبي ل دمع اي لاقف مالسلا هيلع ليئربج طبه قيرطلا ضعبب ناك امل ر كبابأ نا يورو
 معذ لاق ءامسلا رم لزن ءىشا هللا لوسر ايب لاقف ملسو هلأو ةيلغدللا يلصامنلالوسرأ ولايات دريس سرا
 مهكسانم نع مهثْدَح و ركربا بطخ ةيورتلا لبق ناك املف ينلاب يداني يلع و مسوملا ىلع تناوٌر سف

 نيثلث مهيلع أرقف اذ امب اولاقف مكيلا هللا لوسر لوسر ينا ساذلا اهيا اي لاقف ةبقعلا ةرمج دفعر حلا موي يلع ماقو
 قوطي الر ٌكلرشم ماعلا اذه دعب تيبلا برقي النا - عراب ترما لاق مث ةرشع ثملث دهاجم# نعو - ةيآ نيعبرا وا

 ىلعاي فلز دنع اولاقف ةدهع دهع يذ لك ىلا مين و - ةذمّوم سفن لك آلا ةنجا لخدي الو - نايرع تثمييلاب

 0 برضو حامرلاب نعطالا دهع هذيبو اذذيب سهل هنا و انروهظ دارو دهعلا اذذبن دق انا كلمع ىبا غلبا

 ةليبقلا ىلع كلذ ىلوتي نا اهدوهع ضقن يف اهتداع برعلا نال هنم لجر الا هنع غابي لا نازرصإ امنا ليك

 مهنلع تحف كهعلا ضقن يف انيف فرعي ام فالخ اذه اولوقي نا زاجأ ركب وبا هالوت ولف اهنم لجر

 لاوش ىف تلزن ةءارب نا يبرهزلا نع تلق - يه ام ةعبراار هشالا تلف ناذ - مالسلا هيلع ايلع كلذ ةيلوتب

 مرخملا و ةيعلا ىدذ نم نورشع يه لوقو + مرحملا و ةجحاارز و. ةدعقلاوذ و لاوش رهشا ةعبرا يهف

 - مهلاتق و مهلذت 1 و اهيف اوئمّؤا مهنال ًامرح تناك و رخل عيبر رهش نم رشع و لوال عيبر رهش ورفص و

 ريش نم رشع ىلا ةدغقلا »نى« قوصةرشعلا ليقاو ]1 اهنم مرجملا زر, ةهعلا ننال سيلك( ىلعار)

 ةنسلا ىف راص مث مهيف نك يذلا ءيسنلل تقولا فلذ يف ناك ةّنسلا كلت يف ميا نال لوللا عيبر

 - رهشاا يف نيكرشملا ةلتاقم زاوج ىلع ءاماعلا رثكا قابطا ةجو ام ثلق ناق - جعار ئذ يف ةيناثلا

 [ هللا ىِزجْعُس ريع ]اهيف ن ٍدكرشملا لافق ريبار ةنايصلا بوج و يسن دق اولاق ثق  ىلذ ىعوللا اهناص دق و

 ةعافترا 0 3 « باذعلاب ةرخآلا ىفو لكقلاب ايندلا م مكللذم يل ميز وهو - مكلهم] نأ و ةتودوفت 0



 ؟ ةبوتلا ةروس
 رجلا

 ١) همس (

 اهفورح اعوكر رشع اثسرو 3 نورشع 3 عسا و ةئام ى هو ةينلم ةبونلا 5 ةروس اهتاملك

 | مما
 264 هدوم ملا 3 - 2

 رجغ مكذا اوملعا ورهشا ةعبرأ ضرألا ف ارك نيكرشتملا * مالغاك ريل ىلا 0 هللا قم اظءارب

 « اهندلا ىف هتويح مايا هل نورفغتسي تلمح و شرعلا ناك و ةقئاذم و قفانم لك ددعب تانسح رشع

 - دهس و وج ورم

 - ةلمتملا  ةرفاحلا  ةحضافلا  ةريثملا  ةيزخملا  ةورشملا - ةرثعبملا  ةشقشقملا - ةبونلا  ةءارب ءامسا ةلع اهل

 نعرثعبتو  هذم ردت يا قافنلا م شقشقت يهو  نينمؤملا ىلع ةبونلا اهيف ىلا  باذعلا ةروس - ةمدم دملا

 هاوهلع عفموتو اد مجوز قو مهب درشتو - مهلكذتو  مهحضفتو اهذع رفعت ر-اهريثتو -اهنع ثحجت نيقفاذملا رارسا
 تاق نان ناف - هئم تلاانآلا ادحا انقر ام هللا و باذعلا ةروس ىه امناو ةبوخلا ةروس اهنومست منا ةفيذح نغو - 0-0-6

 ُ - 4 < | و هد 0 جم 7 5 تر ها بو

 هللا ىلص هللا لوسر نا لاقف نمثع سابع نبا كلذ نع لأس تلق روسلا رئاسك ةيمسنلا ةياب تردص اله

 14 - : ٠ : : 1 3 ؟ /
 هللا لوسر يفودو اذكو |دك هيف ركدي يدلا عضوملا ىف اهولعدا لاق ةيلل وا اةروسلا هيلع تارتاذا ماه ووهلاو هياع

 - نإ و 3 ا 00 / 1 ١ - ب | 0 -

 نايع دن اناكو امهنيب تنذر كالذاف اهتصقب ةييبش اهكصق تناكو اهعضن نيا اذل نيابي ملو ملدعو هلاو هيلع هللا ىلص

 نبا لئسو .- وهعلا نبذ ةءارب يفو دوهعلار ْكذ لافنالا ىف نال كلذ اومهوت امنا بسعك نب يبا نعو - نيذيرقلا
 سا 2 وعموم هم اما مصمم < ل 04

 ماسلا ميل ىلا نمل اولوُقت و ىلاعت هللا لاق ةبراحملاو فجخلا ىف بمتكي الف ناماو ماس هللا مها لاقف ةنيّيع

 نلاق.ميحرلا نمحيرلا' هللا مسنب .برحلا لها ىلا تمتك دق مل وهلاو يلع هللا ىلص ْي دخلا نافأ عانق هانمؤم كلاس

 هللا ىلا يعد نمف ىدهلا عبتا نم ىلع مالس لوقي هارت الا مهيلا نبني ملو مهوعدي ٌدادتبا كلل امنا

 برحلا لها و. ةثعللا و ةءاربلا وه امئاف-ذبنلا اماف ئدإلا' عبتا دقف باجاف ةيزجلا ىلا ىعد و باجاف

 ةروس ةبوتلاو لاغنالا ةروع ليت و هلك ناما اذه سأبالو ٌسرتمو ٌفحَت الو ٌقْغَت ال لاقي )و مهيلع مّلسيال

 رهاظ لوش اذه وى نك نوناملا اهدعب امو تل هو اولطل) نم ةظلاعلل | 1 لاثقلا ف تازذ امهانلك ةدحاو

 هيلعتلاا اكوام هلا لرصز تافص]#كفلتقلا كيدز 1 نوط: عقلوخلا ةلزنمب امهف ثمسو ىانئام اعم امهنال

 لوقل ةجرف امهنيب ثك هر 4 ناتروس امه مهضعب لاق و - ةدحاو ةروس عرب و لافنالا مهضعب لاقف ماسو هلو

 هذه يا فرذح“ أدتيمر بخ [ ةءارب]* ةدحاو ةروس امه لاق نم لوقل هللا مسب تثكرتو ناثروسامه لاق نم

 ةذه ىنعملا و نيدلا نص تشرب كلوق يف امك ةلصب سيلو فرذع# قلعتم ةياغلا ءادنبلا مو - ةءارب
 م 6 هَ 24 مص د ع لا - 2

 ةءارب نوكي نا زوج# و - نالف ىلا نالف نم بانك لوقت امك | امئدهأع نردلا كلل واو دوغللا نم ] ةلصاو ةءارب
 هل و م - - 3 # ا

00 

 ةئارب ورق و -رادلا ىف ميمت ينب نم لجر لوغث امك 00 يد ىلاربغا ر اهتغصب اهصصختل ادتبم

 هترثكل في رعدلا مال عم مذ ردغلا ةحولاو نوخلا رسكب هللا نم نارجن لها رد و -ةءارب اوعمسا 0 اع يصنلاب

 تقلع مل كيلقاكات 0 مهيبلا ن ثوبنم هنإو نيكرشملا مب متدهاع يذلا دهعلا م ارب لد هلوسر و هللا نا ىذعملاو
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 مس
 1 و واما اع 2 هاا

 ” ضعب ءايلوا مهضعب فلو ١ ارم راو نيذلأو وللا ليس ُّك مهسشلا و , ميلاوماب ارككاح ارزاق اونمإ

 رووممم 6ه- ج هد هو 1 6 جم ني ه ث هرم 0 ه) مم. <
 مكيلعف ىيدلا ىف 2 ناو اورجاهي ىنج ع يش ث نم مهيليال و نم مكلام اورجاهي ما ماو اونا :١ نيدلا و

0 
 م يعي وم ةرع هس ممم م ا صورصومب “” ه2 ةهرصصص س مريصوم امس

 ” ضعب هاب 0 اورق نيا و ©ر يصب نول ايها و * قادم مهليب و مكب موق ىلع لإ رصنلا

 وأ نال ليس ي دكا اره را تما يذلا و © ربك كاسكو ضرألا يف هدف نكت ولعت ال
 هزعج ه1 هلأ ل ءءء 5 م21 هر 5 ه هت + مهم ٌٍّ عمرو معمم ا 2

 اودهاح و اورجاهو لعد نم اونمأ ن دذلاو © 0 قزرو ؟ ةرفغم مهل ” اًقَح نوئمؤملا مه كلثلوا اورصنو

 عخدوم 0 "م

 © ميلعغ ءىش : لكي هلل
2 

 1 هو رو

 00 هللا بلك ْف ضعي 5 مهضعب ماحرألا اولرأ و ١ ”٠ ملم كلارا مك

 نم لقاع لك ىلع دخا ام ضقنو هب مهرفك يف [ لبق ىنم هللا اولاخ دقف ] مهابا نيد .بايحتسل 0 56 م6 : 0 -1 0 0 5 9

 اوأمضام 7 ع دارملا ليك و - ةنايخأإ 0 3 4 3 تهسير# موي 0 امك 0 0 ةقاكيم و. 7 ل .؟ 0 22 0 . م 5 7-0-2 . ابمبإ ع .٠ .٠ تا

 27 اولوا ر هلوقب كلذ 5 ىلح تابارغل 1 نود ةرصنلا و ةرج#لاب نوثراوتيراصنالا و نورجابهلا
 از هم

 اضعب مهضعب ي يلوت نارسكلا هجو و - ثاريملا يف مهياوت نم ارسلارارعلاب [مهتيلو نم ] كرقو - ضعي ىلرأ

 مهررصنت 5 مكيلع بجاوف [رصْللا مهَلعف ] لمع رشاجير ارما لوازد هيحاص ةيلوتب هناك ةعاخنصلا و نسل هع

 لانقلاب نوأدتييال مهنال مياع مكرصن مكل زوج+ ل هناف دهع [ مهجيو منيب ] مهنم [ مو د ىلع آلا ] نيكرشملا ىلع
 22 مو داع ع هد و 2222

 ىندملسملا ى ذ هلوقك مهفيب ةالاوملا تابث) هرهاظ [يضعب ءايلوا مهضعب اورفك نيذلاو ] ]» كلذ ىم عئام قاثيملا نإ

 مهتدعابم تاحيإ مهتثراوم و اورغك ىنيدلا ةالاوم ىع ىنيملسملا يبن دافعص و ضعي ءايلدأ مهْضْعَ كلوا

 نم هب مكترمأ ام اولعفت الا يا ا ةولعفت 1 ]لاذ مث اضعب مهضعب نوثراوذي اوكرتي ناو ٌبراقا اوناك نا و مهكعراصم و

 قئالعلا اوعطقت ملر ةبارقلا ةبسن ىلع مالسالا ةبسذل اليضفت ثراونلا ىف ىنح اضعب مهضعب ينوتو نمل ملا ل

 ام نيملسملا نال ةميظع ةدسغمو [ضرألا ىف ٌةكذف ] لصحت ةبارق اك مهتبارق اولعجت مل و راقُكلا نهب و مكذيب

 نونمؤملا مه كتلوأ ] -هاثلاب ريتك كورقو - |دئاز داسفلا و ارهاظ ترشلا ناك كلرششلا ىلع ةدحاو ادي ارريصي مل

 لاملا نم حالسنالا و لهالا ةقراغمو نطولا ةرج» نم هتايضتقم ليصحأب هوققح و مهناميا اوندص مهنال [ اح

 لماوتلابرمالل ىلوالا ةم ةسسلا ءاذثلل ةدراو ةيالا هذه نال راركتب سدلو نيدلا لجاا

 نلرفم اكبر ىواوشي مهدعب نم اوداج نيذلا و هلوقك ةرج#لا ىلا نيقباسلادعب سدد [دعب نم اوذما نيذلاو]

 [ىلوأ] تابارقلا اولرا[ماَحرلأ اولوأ و] اهيغرتو هذم لضفت مهنم مهلّعجو مهبرهقتلا اميل انوقبس يدل اًنوْخلا و
 ىف لهق و - جوللا ىف ليقو- هتمسقو همَْح يف [هّللا بنك ين] ةرصخلا و ةرجغلاب ثراونلل ٌمسنوهو ثراوتلاب
 قلي هللا نمر عد مارا يرن اتسوو ىل ا ل يي و ثدراوملا ةيأ رهو دكأرقل

0 0 0 : 1 0000 
 يطعاو قافنلا نم ءيرب هنا دهاش و ةميقلا مدد هل عيعش اناف ةءارب ّ لانا ةروسأرف 0 6 مآهو ةلاو هدلع هللا

 ربو



 1 رجلا

 نإ ح

 ال

 2م 5. تي كم < هدا تح «س ا هإ ” هرب هرورو م 20 هر عجرم مى

 اهباب ق © ميحر'روغغ هللا نأ.“ هللا اوُعن 0 , اًبيط الاح مكمذغ امم اولكف 0 ا عدم امدق ' ماش قيس

 ءءء - 0 هممورت# ه6 مدي هه م همس هر

 هللا“ مكلرفغب و مكننم: دخ 1 ا اريخ مكيواق ين للا ملعب نإ يرش نم ميدل يف نمل لق يبن

 5 تل هدم تث هم 5؟ه» ته ادوممعع

 نيذلا نا © ميكح ميلع هللا و * مم نيماف نبك نم هللا اوناَخ نقف كتئايخ اوديري نإ و © مهحَر روع

 يف ابيع ناك امبر مهءاقبتسا نايف اورظن مهنال داهجالا ىف ءاطخ !ذه ناك و ءاطخب ادحا بناعي ال هذا وهو

 010 مالسالل زعا مهلذق نا مهيلع يفخ و هللا لوبس يف داهجلا ىلع هب ىرقتي مهدادف نا و مهةبوت و مهمالسا

 لها نا ليق و - اهودخا يللا ةيدغلا مهل لكس هنا هباثك لقت و - مهككوشل فا و مهءارو نمل

 يبن مدقتي مل و يبذلا ميدقت و ةجتحأا ديكات دعب لإ امرق بدعي ال هلا ليق و - مهل روفغم ردب

 وه ليت و. -. تزن اهلا مهيديا ارميا ملو مئاففلا نع اوكسما مهنا يدر [ كت ام ام كلذ نم
 امف تلق, ناف - ةيف ميلا دبعي مل ءيش ىلع اومدُت الف [هللا اوقتا و ] مئاذغلا ةلمح ىنم هنال ءادغلل ةحابإ

 [ هله ال منمنغ امص اواكف متانغلا مل تعبا دق هانعم فوذ<” ببسلا و بييبستلا تلق - ءافلا ىذعم

 ةومتيقتا اذا ةمطما يجو هللا نإ ]ةلوقو - الح الكا ياردصملل ةفصوا  مونغملا نم لاحلا ىلع بمصن

 يف[ مكيدبأ يف ]+ مكيلع باتو مكمحر و مكل رفغ هيف مكل نذؤي نا لبق ءادغلا ةحابتسا نم مكذم طرف امم دعي

 ا 1 3. دم رعب صراخ [ ًارْيَخ ميول يف ] ] - ىورشألا نم عيرقو - مهيلع ةضباق م «يديا ناك مكتكلم

 مدت سشمعالا ةءارق يك و- ةرخآلا ىف معيدثي وا ةفاعضا ايندلا ىف مكفلخ# نا اما ءادعلا نم [ مكنم لخأ امم

 ل ملس و ةلأو ةيلعةللا ى لص هللا لوسر لاقف ينوهركتسا .مهذكل املسم تنك لاق هنا قغيابعلا نع «ازيخ

 جرخ وردب لها ماعطا اونمض يذلا لح | ناكر اذيلع ناك دقف كرما رهاظ اماف كيزج# هللاف اق> ركذت ام ىكي

 5 ليقع ىكيخا يبا دفا سابعلا لاق ماس و هلآ و هيلع هللا لضروللاو لزبشو نا يور و - ىلذل بهذلاب

 بهذلا نيان هل لاقف تيقب ام اًشيرق فقكتا ينتكرت دمحم اي لاقف ثراحا نب. لفون و بلاط ىبا

 7 1 ين ينبيصي ام يردا الاهل تلد و ةكم نم كجورخ تنو لضفلا مل ىلا هقعفد يذلا

 لاق يبر هب ينربخا لاق كيردي امو سابعلا لاقف لضفلاو هللا دهبعو هللا دبعل و كل وهن ُثدح يب ٌتّدح

 دقل و هللا لا 1 هيلع عاطي ماهل و كر و ةددع فى و لا 1 هلا ال نإ و: قداح. تللنإ: نهشا انف سابعلا

 سابعلا لاق ببر الف فلذب ىنتربخا اذا اماف كرما يف اباترس ثمنك دقل و:ليللا داوم يف اهيلا هّتعفد

 اهيوزمز يناطعا,و اغلا: نيرشع يف بريل م هاندا نأ |دبع نورشع ن هلا يل فلذ نم اريخ هالا ينلدبأ

 ل هللا ا يور د - يبر نم ةرفغملا رظننا انا و ةكم لها لاوما عيمج امه ليسا ا

 نأ سايعلا زها دو هقرف ىتخ. ىّلص ام و رهظلا ةولصل ًافوتف اغلا نونامث نيرحجلا لام ملساو هلآ هيلع هللا

 نمعلا أرق و - ةرفغملا وجراو يذم 11 ريخ اذه لوقي ناك و هامح ىاع ردق ام ذخاف هنم ذنخأي

 0 20 ست # ص 06 50 030 0 : 0 هع 6 2 -وو

 ةدرلاو مالسألا نم هيلع كوعياب ام ثمكذ [ تلاناوخ اوديرب ناو ز لعافلل ءاذجلإ ىلع ملم لذا امم د و
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 |ه < م تةمرعوه 6 < 5 هووس .ه ه0

 رة رجلا ا 5-0 00000 0000

 5ع

 نيرشعلا ةمراقم نيب توافتت دق لاحلا نال تراغنتال ةدحاو ةرثكلا و ةلقلا عم لاحلا نا ىلع ةلالدال تلق ش

 هيفيرعتلاب ىلع يشل يرق - نيغلالا فلالا و نيتئاملا ةثاملا ةمواقم نيب كاذك و فلال ةئاملا و نافل
 هلتبنا اذا تاحارجلا هدنخلا مهلوق نم هيف ٌةغلابملا و لثقلا ةرثك ناخنالا ىذعم و  ديدشتلاب - انشا

 نئنح ينعي ةفاثكلا و ظلغلا يه ينللا ةناختلا نم هلقثا اذا ضرملا هنخأا و ةكرعلا هيلع لقثي ىتح

 ىنعم و- فلذ دعب رسالا مث رهقلا و هاليتسالاب ةيوقي و مالسالا عي و هلها يف لتقلا ةماشاب هفعضي ررفكلا لذي
 « 046 س5 6 2 1 : 8 9 08 - 4

 راشنساف بلاط يبا سس ليقع و همع ساجعلا مهيف اريسا ىنيعبسب يا ماس و هلا و ةيلع ةللا ىلص هللا لوسر 5 0 : رم 3 1 ١

 فباعصا اهب ىوقت ٌةيدف مهنم لح و مهياع بوتي نا هللا لعل مهتبتسا ىاها و موق لاقف مهين ركبابا

 نهم ءادغلا نع كلذغا هللا نا ورفكلا ةميا هاله ناف مهقانعا برضا و مهمدقف كوجرخا ر كوبذك مع لاقو

 نيل هللا نا مالسلا هيلع لاقف مهقاذعابرضخلف هل بيسنل نلف نم يْدَكَمو سابعلا ىم ةزمحو ليقع نم 8 1

 ككاتس نان اقرا حلا نمد لوك دعت اجر: واقر دييشملاءللا نإ و للا ع نا نك ننس را ْ

 حون ٌلثمرمع اي كلثمو مُهحَر روغغ كذاد يناصع نم و ىذم هناف يذعجت نمف لاق مههربا لثم ركب اب اي

 برضوا ءادفب آلا مهنم دحا دلي الف ٌةلاع مويلا متنا ةباحصال لاق مث 77 نيرفكلا نم ضرآلا ىلع رتل لاق

 ءادغلا ذخأن ىلب اولاقف مهتدعب مكنم ةهشتساو مهومقي دان متكش نا و مهومالتق متئش 0 لاق هنا يورو  قذع 1

 ناك نيريس نب دمح“ نعو  ةيقرا نيعبرا سابعلا ءادف و ةيقرا نيرشع كراسألا ادف ناك و دحاب اردهشتساف

 لخدف ةيألا تلزن هادغلا ارذخإ امل مهنا يور و - ريناند ةآسو امهرد ىنوعبرا ٌةيقوالا و ةيقرا ةثام مهئرادف

 ُتدج و ناف ينربخأ هللا لوسراي لاقف نادكبي ركبوباو وه اًذاف ملْس وعلا و ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نلعرمع

 مهباذع يلع ضرع دقل و ءادغلا مهذخا ين فباحما ىلع يكبا لاقف ثيكابت ءاكب دجا مل ناو تيكب هاكب

 رمعزيف هنم اجذ امل ءامسلا نم باذع لزنول لاق هنا يورو  هنم ةبيرق ةرجشل ةرجشلا هذه نم ىندا

 ُثدح هنلل كلذب يمس اهماطح [ اًهنَدلا ضرع ] - يلا بحا لتقلا ىف ناخنألا ناك هلوقل ناعم نب دعس و
 لّدقلا يف ناغنألاب ماسالا زازعا نم ةنجلا ببسروه ام ينعي [ ةرخللا ديرب هللا ماعلا في ب نس

 هيلا فاغملا هاقباو فاضملا فذح ىلع ةرخآلار جب ةرخآلا ديري لاو مهضعب ًارقو  ءايلاب نوددري كورق 3

 اهباوث ينعي لباقتلا ىلع ةرخالا ضرع دبري هللا و هانعم و « اراذ ليللاب دّقوُت ران و « ع » هلوقك هلاح نلع

 رخوب [ ميكح ]ةذكل و ءادغلا مهل قاطي و ارسإ رالتق مهنص نوذكمتي و هثادعا ىلع ةرايلرا بسلغي [ زرع هللا و]

 وللا ىف هئابثا قبس هنم مكح اول [َقّمس هللا نم بسثك اوأ ] نولجعي مهو اوزعيو اورثكي نا ىلا كلذ
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 زيزع هنإ " مهنيب فأأ هللا نيل مقيواف نوب تقلا ام اعددَج ف يفام 0-1 ” مهبول نيب
 0 107 ل ا تح 6 2

 قلع 0 8-0 يبذلا 50 نينمؤملا نم فلكبتإ نم ا ر هللا كيسا ُيِبْنلا اهباي © ميكح

 هرب د 0 - 0 هرد م هم < 52 200 ه عم - نك

 - نييذل نم 6 اهلا 6 نام مكفم : نكي ناو * نيام أو اريلُعي نووباص نورشع مد ” لاتقل

 2 0 ص مور مو 0 مهم هد هيو

 نوم اري اقدم نب نك“ اقع مكيف ن ب :ةلعاثلا قلعت نلتأ ع يقي مو3 مهناب

 وهف بولقلا فكلمي نم الآ كللذ ىلع ردقي الو هللا ىف ضفدلا و هللا ىف بسعلا نم مِهْفَلَك و ثقامقلا و

 ام عئاقولا و بررحلا نم مهنيب ناك ج رْزَخاا و سوألا مه ليق و - دارا ام اهيف عنصي و ءاش امك اهبلقي

 مدع يذلا زواجتلا امهنيبو ىمتنمو دم| مهئاضكبل نكي ملو مهمجامج دو مهءاسور و مهتداس كاها

 اهتخا هنرثأ ام هذه بتجنت نا ةباثملا هذهب انناك نيتفئاط لك ٌةداعو سفانتلا و دماعنلا ميدي و ىئاغضلا

 اناومأ اوذاع و اراصنا اوراصو اوفاضت و ةعاطلا ىلع اوقفتا ىقح هّلك كلذ هللا مهاسناف هذع رفنتو ههركت و

 لوقت بوصنم هدعب ام و عم ىئنعمب واولا [ كعبْتا نم و ] هتردق غيابو هعنص فيطلب )) كاذ امو

 ٌكىضلإ و كبسحف « ع لاق عنتمم يملا ىلعرورجملارهاظلا فطع نارجتالو مهرد !ديزو كاسح

 هللا كلفك يا عفرلا لكم يف نوكي واارصان هللا [نينمؤملا نم] كلماتك ئفكو كلافك قنطملا + دكهم ابدع

 ىضر رمعمالسا يف تلزن سادع نبا نع و - لانقلا لبق ر دب ةرزغ يف ءادِبلاب تلزن ةيلا هذه و نونمؤملا ىفك و
 ملسا مث ةوسن تسوالجر نوثلثو ٌةثلد ماسو هلإو ةيلع هللا عرلط يبذلا عم ملسا هذاريدج نب ديعم نعو - هذع هللا

 َيفشُي ىنح هيف غلابقي و ضرملا هكبني ناوهو ضرحلا نمرمالا ىلع ثلا ىف ةغلاجملا ضيرحتلا « تازخفرمع
 هنم فرحي و هجمعيل هيف اضرمم و رمال اذه يف اضرحالا كارا ام هل لوقيو اهضرح ةيمسي نا وا - توملا ىلع

 نم شفخلا| اهاكح ةمجعملا ريغ داصلاب صرح و عرق د ودعا اعيرش او اةهركمو ةضوهتو ورشي لاقيبو

 رافكلا نم مهلاثما ةرشع اوِبلَغ ارربص نا نينمؤملا ىم ةعامجلا ناب ةراشبو هللا نم دع هذه و صرعلا

 و باستحا ريغىلع نولتاقي ةلهج موقرافكلا نا بسب ىل [ نوقع ل موق م مهنا ] لاق مث هدهيات و. هللا .نوعب

 نئلع لتاقي نم فالح هنالدخ نوفوتسي و هيٍرَصَن هللاب مهلهجل نومدعي و مهتابت لقيف مكاهجاك باوث بملط

 تبثيو اررفي ل نا مهيلع ناك يدرج نبا نعو - هللا نمراهظالا ورصنلا هب بسجوتسي اه ةعم و: ةريصب

 ين لهجابا يقلف ابكار نيثلث يف اقزمح ثسعب ملسو هلإو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك و ةرشعلل دحاولا

 ةمراقمب مهنع صلح رستم ةلبوط ةدم دعب فلذ و هذم اوّجضو فاذ مهلع لقت مث ليق ذ هينكزر ةئانثلت
 مضلا و متفلاب افعض ىرقو  فيفختلا لزن دعب اورثك امل مث ءادتبالا ىف ةلف مهيف ناك ليقو - نينثالا دحاولا

 ىف ءايلا و ءافلاب 'ةئاملا ىلا دذسملا لعفلا ىيرقو  فيعض عمج ءاقعضو  رقفلا و رقعلا و ثكملاز كثكملاك

 نيترافتم اوناك و نيدلا ىن ةماقتمالا و ةريصبلا ىف ليقو  ندبلا ىف ثفعضلا فعضلاب كارملا و نيعضوملا

  هدعب و فيفخُلا لبق نيترم اهنم رثكال ةعامجلا ةمواقم ىهو دحاولا ىنعملا ررك مل تلف ناف - كلذ يف
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 اوقفت ام و * مهملعي ة هللإ مهنوملعت ال مو نم نرحل وكعب نوبهرت لجخأا طابر نم و

 هنأ ٍظ للا 0 لوفر 2 هل منج هس ارد 5 و © نوماظت 3 ثنا و ميلا 5 هللا لبس يف يش 5

 بدم < ل 72 صم سو ريم

 فاو © نينمؤملابو نصفي كدي 0 هللا 01 نان : كرم دخ نأ اودي نإو © مهلعلا عيمسلاوه

 تسيل و ةاحمكم اهلك ليراقالا هذهو اوقبس اررفك نيذاا نينمؤملا ليبق ُنَبَسَحَي الو ليقو - اموهغم هنوكل

 نم [ةَوف نم ] نيكرشملا لف نم تل مين تزن اهنا يرهزلا نع  ةريذب ةزمح اهب نمت ينللا ةءارقلا ذه
 ملعو هلاو هيلع هللا يلم هللا لؤشر تعيش رماع نري ةبقع قار  اهاودع نص فرسحلا لذ هنراعرتش اميل

 ىه ةمركع نع و - هللا ليبس يف اموق نيعبس نع ةبقع تامر اثلث اهلاق يمرلا ةوقلا نا كار بنملا ىلع لوقي

 - ةطبارملا ىنعمب وه يذلا طابرلاب ىمست نا زوج+و - هللا ليبس يف طبرت ينلل ١ ليخال مسا طايرلا و - نوصحلا
ٍ 

 بظل خيم اهنرسلاا ءايلاا ضل ِلْيَعْأا طب نم و نما أرق لو ليصقك طيبر مج نوكي . نأ زوجت و

  لهتمو َليِرْدِح و ةلوقك هب وقتي ا نم ليغلا اميصخت [ِلْيَعلا طاير نم و ] هلوق نوكي نا زوج و

 هللا ليجس ىف : طيارنف ليغأا هب ىرخشي 4 اقف نوصحلا ىف هلام ل ,ىصوا نمع 1 ةنا نيريم ىبا نعو

 و ل نوصل نا « ع «رعاشلا لوف عمست 3 ملا لاقف نوصحلا ىف ىصرا امنا هل ليقف اهيلع ىئزغي و

 ان ىلا عجار [ هب ] يفريمضلاو - هب نورت دهاجم و سابع ىبا ارقو  ديدشتلا و فيفختلاب ىيرق [ َنوُيهرُ]
 مه يدسلا نع و - نوقفانملا ليق و  كوبهلا مه [مهنود نم نيرخاو ] ةكم لها مه [ مكودعو «هللا وع ] مُكعطَنسا

 سرف اهيف ازاد الو سرف بحاص برقي ال ناطيشلا نا ثيدحلا ىف ءاج و- نجا ةرقك لبق و - سراف لغا

 يهر اهضيقن ا ا ملستلا و- لام اذا هيلا و هل منج « نجلا بهي ليغلا ليهص نا كرست قدس

 نيسلا تغب ىيرقو ٠ عرج اهسافلأ نم كيفكت برحلا و هب تيضر ام اهنم ذخات ماسلا هرعش * لاق برعلا

 نيكرشملا اواكفاف هلوقب دهاج“ نعو - هللاب نوم ويل يذلا اولتاَق هلوقب ةخوسنم ةيالا نا سابع نبا نعو -اهرسكو

 ملسوا برح نم ةلها و مالسألا حالم ماسالا هيف نري ام ىلع فوقومرمالا نا ميحصلاو - مهرمت دحر اتت

 كوت و ] نونلا مضب ماجا يليقعلا بمهشالا أرق و - !دبا ةنذهلا ىلا اوباجي وا ادبا اواتاقي نا محب سيل و

 مهركم نم فمصاعو كيفاك للا ٠ ناف ملسلا ىلا مهحوذج يف ركملا مهئاطبا ىم فخت ال و[ هللا دع

 ُُك

 مهلا ثعب نم بولق نيب فيلاتلا [ مهيولف ب كقلإوو 1.« اوعيبشتر بايثلا رخل وصدلت نأ هر يدسح كلا

 ءاوطنالا و ةيبصعلا و ةيمحلا ىم مهيف امل برعلا نال ةرهاجلا تايزلا نم مانو .هلأ وب هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اي ا ما هما - 8

 م تدجر ىلا « رعش «ريرح لاق هللا كلبسحم ىاف [ هللا كبسح نان |* ٌةظبرق ديري دهاجم لاق - مهتعيدخو

 تغانيإ مث نابلق مهيف فاتأي لاكيال اومقتني نا ىلا مهفيعا نيب ةئاقلاو ءيش ىندا يف ةنيغضلا ىلع
: 5 1 000 1 
 كلذو ةدحار سوق نع نومري اوأشناو اودحتاو مس و هلأو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عاجتا ىلع مهيولق

 0 . 0ك 0 1 8 هايبر 0. م

 ضغابتلا ص مهجع طاماو ناوكلاو باىهكلإ 3 مهحيب ثدحاو مهئملك نم عمجو مهلعلا ص هللا مظن ال

 0 لما



 (0ه0)
 *ودم ممم ع مو تصل مع يت تمص ءرعم6م مرر سوم سورب عمر هنو هزو 2 همي عمد هرم

 0 خلا يرام اعانم 0 يذلا © نوكمؤي ل مه

 لا 0 0-5 اع مهلا نياق ةنايخ 3 3 نف راع ماو و © روكي مه
 0 7 ل 7-05 - ماساصم

 00 2 يرشن بردا

 ب 0 2 1 00 21 ةدص <
 وق نم مكعطتسا ام مهكاوذعا و © نوزجعي 3 مهل “ ارقيس اررفك يذلا نيسحب الو ا

 - < هو مر س م ه,عم< مه 3 8 41 س6 ' هع 0 7 ا

 ىلع اورصا يل [ نوني ]ل مهن اورفك نيذلا ]- يصاعملا ورفكلاب مهسفنا| نيماظ اوناك ] شيرت ىلتق و طمقلا
 3 ١ 7 س 4 هَ

 اوئلاميال نا مآسو هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهدهاع ةظبرق ونب مهو ناميا مهنم عقوتي الفهيف ارجل و رفكلا

 قدنغلا موي مهعم اولام و اوثكذف مهدهاع مث انأطخاو اذيسن اولا و حالسلاب ةكم ىكرشم اوناعا ناب اوثكنف هيلع
 ية مدع مه

 مهتدهاع نيذلا يل اورْفَك يذلا نم لدب [ مهتم تدهاع يذلا ] * * مفلاحف ةكم ىلا فرشالا نب بعك قلطنا و

 نوهعلل نوثكانلا نيرصملا رشو مهذم نورصملا راغكلار شو رافكلا ساذلار ش نال باودلا رش مهلعج - اورفك نيذلا نم
 2 مور <

 نرفظت و مهخفداصت اماف [ منش اماقز - راخلاوراعلا نم هيف ام نولابي الو ردغلا ةبق اع نوفاخبإل [ وقتي الهو ]

 ةرفكلا نم مهئارو نم مهيف ةباكنلا و ةلتق رش مهلتقب فقبصانم ر كقبراح# نع قرفف [ مهقلَخ نم م هه مهي كرمعف ] مهب

 ىنعمب ةمجعملا لاذلاب درس دوعسم نبا ارق - مهلاحب اظاعثاو مهل ارابقعا مهدعب دحا كيلع رسجبال ىتح

 ةويحوبا أرقو - هقرفتل ندعملا نم طقتلملا رذشلا ةذلعو رذص ري اوبهز مهلوق نم روش بواقم هناك ورع

 ةعقواف ءارولا ىف ديرشتلا لعف دقف مه. ءارو ىنيدلا نرش اذا هنال مهئارو نم ديرشكلا لعفاف ةاذعم و مهغْلُخ نم م

 نيب قرف قدي ملف هيف نم ديرشت ىلع لد دقن ديرشتلل افرظ ءارولا لعج اذاف نيدرشماا ةهج ءارولا نل هيف

 [ لاح ] نيدهاعم [ موق نم فاقت اما و ] - نوظعتي مهئارو نم نيدرشملا لعل [ َنوركَذي مِلعل ] نيتدارقلا
 رهظُت نا كلذو دصق وتسم قيرط ىلع [ءاوس ىلع دهعلا مهيلا حرطاف [ مها ْنِبْلاَف ] كلل حولت تاراماب امكنو

 5 مقر ىلع مهو برا مهزجانتالو مهنيِب و كذيب ام تعطق فكنا اذهب اذوشكم ارابخا مهربخت و دهعلا ذجن مهل

 ليقو  عادخلاو دهعلا ثكن ءافخا كذم نكي الف [ نيينئاتلا بحي هللا 74 كلذ ةنايخ كللذ نوكين دهتلا

 ليق هناك لاحلا .عضوم ىنرورجعلاو راجلا و ةرادعلا ىف ءاؤتسا ىلع لهق ور  دهعلا ضقذب ملعلا ىق ءاوتسا ىلع

 ذباذلا نم لاح اهنا ىلع ةاودعلاوا ملعلا ىت ءاوتسا ىلع نيلصاح وا - يبوس دصق قبرط ىلع باث مهلا لينا

 ازجاع مهبلاط نودجب الو نوتوفيال مهنا [ ورجح 3 مهلا ]مهيرفظي نا نم اوقلفاو اوناف [اوُقبَس ] اعم مهلا نوبذملاو

 ىلع .ةروسكملا نإ الا ليلعت ةحونفملا و ةروسكملا نم ةدحاو لك مهنال ىذعمب ممتغلاب مهن عرق ه - مهكاردا نع

 0000 نزل ىصيعم نبا أر 3و  ديدشتلاب نور يرقد - مبرص لياعت ةحوتفملاو فاذيتسالا ةقيرط
 ع م” موك هد

 ىنبسحب الو ةرمح أرقو  ةفيفخلا نوذلا كانَ َّق اء اهحتفب و ءابلار سكب اورق يذلا بست و سشمعالا أرقو

 لادساو قبلا مكيوي ةقبا نمو ةلوقك ن نأ ثمفذكف اوقبس نآ.ملص| هيف ليق و -:اورفك يذل لعفلا ْنا ىلع ءايلاب هدو مرر
 لح يف اوقبس و كيل نا ىلع نوزج## ال مهنا قلع نعفلا عقر. ليقو. - ارقيس هنأ دوعسسم ىبا ةءارقب هيلع مرو م هقهد هروم

 ريمضلا فنذدف اوقبس اورفك نيدلا موخبس دع الو ءانعم ليذو 9 نيبراه نينلفم يي ١ نيقبام ىنعمب لاحلا



 0 تالانلا

 هم مروع ل جممد# 3 هورو ور موو هم ادع 6000 2 59 2ث كه ل ادش 5
 َباَذَع اوقو ذو 0 و مههوجو نورد ةكئلملا اورفك يذلا 0 ذا 2531 و 62 ميكح زبزع هللا ناك

 د” هره هم

 * مهب نم نيد 1 وعرف 3 ماا .اظب قسيلاعبلا نا و مكيديا تمد و امي كلذ 6 © قيرحلا

 00 لعل اريعم كي مل 1 هللا نآب فذ © باقعلا يدش 8 ا نا ميلود هللا ريش هللا تيب اور , اورفك
< - 

 هو اهي < 001 مل معو هرزرس 48 1 32 م« هرم مو . 52 - ١
 اود * مهل نم نبذل و و نوعرف لأ بدك 60 يبس هللا نال و مهسفناب مم را 1 موق ىلع اهمعن

 ا ” ا 2001 < 6 ةهريرع هرب |مهامدم» ىن تل

 اورفك يذلا هللا دلع باو م 5 © ريملظ اونا وك نوعرف لا انفرغا و مهبولدب مهنعلهاف مهير تيب

 لابقتسالا ىنعم ىلا يضاملا نإ دوت امك يناملا ىذعم ىلا 3 ىرتوكول تاجاشو تنياعولاو[ [ققرتزلوا)

 - مهنم لاح [ نوبرضي ]و لعغلاب اهعفر ميس وطلال 0 ]عيرقو - 3-5 ىلع بصن [ دا

 مههادسأ [ مهرابدا ] نها وم ىنعو -ربخ نوبرضيو ءادكبالاب ن ورم ٌةكئلملا وهللار يمض 00

 نيصلا لها نع ينغلبو - دش امهبرض يف لاكذلاو يزخلا نال برضلاب امهوصخ امناو ينكي ميرك هللا نكلو
 هيف قبطلا ةّديبك ديدح نم لمع. ايش شطبلا يوقلا للجرلا ىطعي مث ريصي نا مهدنع ينازلا ةبوقع نا ع 2 5 : ٌه 5 ا 5 هع .٠ : ءاا 3

 رهنم لبقا ام َنوبِرْفَي ليق و  هنكم يف دمجمف هتوقب ةدحاو ةبرغ ةربد ىلع ةبرضيف ضبقُم هل و ةنازر
 ةمدقم يا [ قيرحلا ٌباذع ] اوةرذ نواوقيو يا لوقلا ةدارا ىلع نوبرضي ىلع فرطعم [ اوثرذ و] -ربدا امو

 وا -راخلا تبهتلا اهب اوبرغ املك ديدح نم عماقم مهعم تناك ليق و - هب مهل ةراشب ةرخآلا َباَدع اوكوذوا راذلاباذع
 ل 0 1 00 04 5:
 ( مكيديا ثمدق امب َكاذ ] اركنم اعيظف ارما ثيأرل يل فودح# ول باوجو اوفوذ ةميقلا موي مهل لاقي و

 ” 1 1 ع2 ه ءهم - ب نا ا ا ا :

 عظم [ هللا نا و ] ةرجخ تمدق امب و ءادخبالاب عفر ثلذ و ةىتلملا مالك نم و هللا مالك نم نوكي نإ لمتحت

 بييذعت نال [ ديبعلل مالي َس سدا ] هللا ناب و مكيصاعم و مكرفك بمجسب ينيببسب باذعلا كلذ يا هيلع

 قاقحتسالا الرول ثيحب مظعلا ى م باذعلا نالوا ديبعلا لحال ريثكتملا مالظ ليقو - نينمؤملا ةباثاك لدعلا ن مراقكلا

2>© 

 [ َنوَمرِف لأ بك ] لثم هالؤه بأد يل عفرلا لحم يف فاكلا - ةمتاغتم ملظلا ٌعيلب امقظ هلثمب بذعملا ىآكل
 [ فلذ]-و نور لآ بادر يسغت [ وفك | و اوبظاو و هيلع اومراد يل هين اوبأد يذلا مهلمعو مهتداع مهبأدو

 نا هقفكحا يف 'ريضيب ملون لا خفي مل معلل) نا كيسين ماقتتللا وا :باذعلا “تللذ يرقي نهيب قات لإ انزال

 يكرشتم و نوعرف لآ رهيغت نم ناك امف تلق نآف - لاعلا نم مهب ام ارريغي ىتح مرق دنع هتمعن ريغي نا

 8 امك تلق  .ةطرخسم لاح ىلا اهرريغيف ةيضرم لاح مهل نكت ملو مهياع هتمعن هللا ريغ ىنح ةكم

 لوسرلا ةثعب لبق اوناك فئلواو اهنم طغسا ىلا ةظوخسملا لاحلا ريت ةطوهسملا . ىلا ةيضرملا لاحل

 همد ةقارا يف نيعاس هيلع اوبزح" و ةرداعو هوبذكف تاقيجلا تاياابرمملا ثعب املف ميد ةدبع رك مهيلا
_ 

22 
 [ جيمس هللا 3 1 بادعلاب مهاجاع و لاهمالا نم 03 هب معنا امم هللا ريغف تناك امم أوسا ىلا مهلاح ارجع

 ةلالو ةدايز [ مدير ث ثياب ]وذ يف و  ديكاتللريركت [ وعرف لأ بادك ]- نولعفي امن[ ميل ] لمرلا اوبْدَكَم لوقي امل

 ىنرك نم مهلك و [ َِيماَظ ا لك و ] بونذلاب ذخالل نايب قارغلار كذ ينو قعلا نوح و معذلا نارقك ىلع

 م١ لافنالا ةروس

 هزجلا

 ع
٠ 



 + .رجا

 1 ع
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 ماي 0 هدد روع ب هورورعد 2 حج

 لالا“ هللا ليبس نع نر كو مهرايد نم وجر نب يذلاك اونوكت الو 5 َنيردصلا حم هللا

 خخ هردهك مل 65 - سمرعلوس سا

 00 !راورماثلا نم د باغ آل َلاَق و مهلامعأ نطيشلا. م ل ناو © طيخمم نولمعي امب
 41 ١ 5 هاعم - 25 ته ها جا 2

 ط لإ ا ين و الام ىلا ل مكخص ءيبرب ىلا لاق و هيِبقَع لع 000 نفل تارت م الك

 1 1 2 66 ما هراعدا كا رز“ يد 221 3 هام مام نور زود رورعر
 هللا ىلع لكوتي نمو 5 مهتيد ءالؤه رغ ضرم مهبولق يف م يذلا و نوقفتملا لوقي ا 2 يدش

 ابضلاب ترصنت ثيدحلا ىف و هللا اهثعبي سبرب آلا رصن طق نكي مل ليقو » يداعلل ميرا ناف ناودعت ما

 لوسر مهنغاخمل دحأب مهل عقو ام وحث يارلا فالخا و غزاذنلا نع يهنلاب مهرَذَح -روبدلاب داع تكاشأ و

 اررغن نيح ةقم لها مه[ مهرايد نم اوجرخ نْيذَلَك ] مهعبر باهذر ميلشت نم ماس و هلأو هيلع هللا ىأص هللا
, 

 لاقو لهجوبا ىباف مكريع تملس دقف اوعجرا نإ  ةفحجلاب مهو نيفس يبا لوسر مهاتاف ريعلا ةيامعل

 مهرطب كلذف برعلا نم انرضح نم اهب معطناو نايقلا انياغ فرعت نزرع اهب برشن اردب مدقن ىتح

 مهاهنف نايقلا ناكم رئارخلا مهياع ثنحان و رمخلا ناكم اياذملا سوؤوك اوف اهوئاوف مهماعطاب سانلا مهءاير و
 هللا ةيشخ نم نزحلا و ةبأكلا و ىوقتلا لها نم اونوكي ناو مهلامعاب نيئارص نييرط يرطب مهلثم اونوكي نا

 ةلا ةيلعدللا ىاصعللا لوسرةا داعم ىف اهرامع يتلا [مُهَمَعَأ نطيشلا مهل نير ذا ]ركذا [و ] « هلل مهلامعا ىيصلخم

 قالت اًماف مهريجت امم هدعاط و ناطيشلا تاوطخ عاجتا نا مهههراو نوقاطيال و نوجاغيال مهنا مهيلا سوسوو ماهو

 ئلع كلالذإ ناك نسحلا نع |ذكو هللا دوذج تانزن ىنيح ةديك لطب يا مهله ًأرجتو ناطيشلا صكن ناقيرغلا

 ينب نيبو اهنيب يتلا تركذرِئَسلا ىلع تعمجأر شيرق تعمنجا امل ليقو - مهل لثمتي ملو ةسوسولا ليبس

 قئانكلار عاشلا 0 لنا هنكلادلا نبا ةمارتسات روع فا قطيلبا مهل لتمتف مهنتي كلذ ناكف برحلا نم ةناذك

 ةنانك ينب نم مكرييجم# ينا و[ موب بلا ع َتماَعل لاق و ] هيا هعم نيطادشلا نم دنج يف مهئارشأ ىنمم ناك و

 نيا ىلا ثرحلا هل لاق صكن املف ماه نب ثرحأ دي يف هدي تناك ليق و - صن ٌلزنت ٌةعئلملا ىأر املف

 ةكم اوغلب املف اومزهناو قلطنا و ثرعلا ردم يف عفدو 1 0 لاحلا هذه يف انلذكتا

 اوملسا املف مكتميز» ينذتغاب ىتح مكريسمب ترعش ام مللاو لاقف ةقارح هه كلذ غلبف ف ارس سانلا مزه اولاق

 نم لعرب امل ةفرع مول نم ظبغاإ الو رحدا الو رغصا اموي نثللا يرام ثيدعلا ىف و - ناطيشلا هنا اوملع

 ناكول تق - اندنع !ديز ابراض ال لاقي امك مكل اًبلاغ ال ليق اله تلق ناف - ردب موي يئر ام الإ ةمحرلا لوزن

 لوقي ذا] مل داك بلاغ ال ةريدقت ربخ هنكل و تلق امك رمألا ناكل مكايا ابلاغ ال ىنعمب َبلاَغل الوعفم مَ

 ىلع مه نيذلا داري ناو نيقفانملا ةفص نم نوكي نا زوجب [ ضرَم مهبواف ىف نيذّلاو ]ةفيدملاب [ نوقفلمْلا

 ىنيملسملا نا نوذعي[ ”مهليد ءالؤهرغ ]- نوكرشملا مهن نمعلأ| رع ورد ماسالا فاما ادقألا ىنباثب اوسيل فرح

 مث فلا ءاهز ريل رشع ةعضب و ةدامثلث مهو اوجرخف هلجا ىم نورطتو و هب نروقني مهلاو مهذيدب اورقغا

 يوقلا ريثكلا ىلع فيعضلا ليلقلا طلسي بلاغ [زيزع هللا ناف هللا ىلع لكوتي نم و ] مهل اباوج لاق
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 . هريدي مرر < هم 2 مرعب م 6 م0 مءو وو هرررعو رع 6 000 ماك م د 6 52 موو

 يف مكلاقيو 2 مس ِق مكيقنلا ذ ذا مهومكيرب داو 0 تاّذب ملغ 2 ملم هللا كل ورمل ىف

 عم 2-23 وم 2 مست مه روض

 اوكبلاف ةّئف ميقل اذا ع يذلا ايي 0 هللا ى ا اا يضفيل مهني
 5و 5 < د ميمص جزر سام صاع و روزي ل 2 ف هعغعه هم ه

 9 اررجصاو مكن ٌبهذتو اولشْعتَف 'اوعرانَت 9 و ةلوسر و هللا ربط 7 وحلت مكلعل 7 هللا اوركذا و

 تقرفتو يئارلا ىف [ مكان ]مادقلا منخو 0 ] ةّدحاصنو برعلا مالكب ةملع مالي امو نسحلا نع

 لئشفلا ىرض 'ةمالسلاب مغنا و مصع ي يما [ هَل هللا نكل و ] رارغلاو تابثلا نيب متحرت و مككملك نوعذصت اامهف

 ناو ]« غزجللا و ربصلاو نيجلا و ةأرجلا نم اهبذ نوكيس ام ملعي [رودصلا تاَذِبأ ميلع#لا ] - فالتخالاو عزاذقلاو

 مهنييعأ يف مهللق امنا و لاخلا ىلع بصن [دْيلَق ]و - مها مارطبي دل و ينعي ينلوعفم ٍاريمضلا [ مهومكيرَي

 -اوئبثي و اردج# و مهنيقي كادزيف هب مهربخا ام اوذياعيلو ملسو هلأو ةياع هللا لص للا لوسر ايكرل اًقيدصت

 مهارإ لاق نيعبس مهارت ا يبنج ئلا لجرل تأ ىنح انذيعا يف اوللُم قل هذع هللا يضر دوعسم نبا ناث

 -روزج ةلكأ مه امنا مهنم لئاق لاق. ىتح [ مهنيعأ يف مكلاقي و ] افلا لاق .متذك مك انلقن مهنم الجر انرساف ةئام

 < مخيعا يف نونمسؤمل 0 ضرغلا امف رهاظ نوذمؤملا نيعا ف راقكلا لولقت يف ضرغلا 7 ناف

 رهأجغت مث مهب ةلابم ةلف 7-5 اوثرتججل هدعب اهيف مهرتك مث ءاقللا 5 مهنيعا يف ميلَلُك دق اعل

 مهيلقم مهلورب هلوق فلذا مهريدقت و مهباسح يف نكي ملام نوري نيح مهتكوش لقّتو اوباهب و اونييف ةرثكلا
 مهترثك والوإ مهنلق نم ةنييلا ةيالا حاضيتسا ين مهيلع جاجتح الا رظعيل و مهل اردعتسي الثا و نيعلا ضر

 يف ثدحي وا رتاسب مهنع هّضعب هللارتسي ناب تلد - يلق ريثكلا نورصُيُي قيرط يناب تلق نا - ارخأ
 لوحاا نا مهضعبل ليق - نيذثا كحاولا هل نوري ام لوحلا نيعا يف ثدحا امك ريثكلا هل نولقتسي ام مهنويع

 [ له مميفل اذا ] ةعبرا نيكيدلا نيذه را ال يل ام لاقف دحا و كيد هيدي نهب ناك و ىيذثا دحاولا ىري

 بلاغ لاتقلل مما ءاقللاو راقكلا الا نوقلي اوناك ام نينمؤملا نال اهفصي .ناكارت رافكلا ىم ةعامج ماراح اذا
 هلل نيغا د هب نيرصنتسم ةركذب نيريظتسم برعلا نطاوص يف [ ارك هللا ورك راو ارتب اغلا اونا 1

 08 2 ل

 هيف و  ةبوذملا و ةرصنلا نم مكدارمب نورفظت مكلعل [ نوصلخت مكلعل ] مهرباد عطقا مهللا نولاذخلا دمللا كردع لع

 ةعملج”“ ةسفن نوكت ن اذامح نوع ام رثكا و 0 نوكي ام ل هبر ركذ 1 ءرتفيالل .ن نا ديعلا ناغ 71 راعشا

 نفذ نيغص مايا يف هذع هللا يضر نيخمؤملا ريما 2110 يفادب كيهانو ةريغا نع ةعزوتم تناك ناو كللذل

 ًاليلد مئاصخلا و ظعاوملا تاغيلب و يناعملا فئاطل و نايبلاو ةغالبلا نم جراوغلا و ةاغّبلا عم هدهاشم

 بوصنم [ اوُلَدْشم ] هاذلا ديدشقب ىيرق [ وعدت لو ] - مقاغت ناو لغاش هللا ركذ نع مهلغشال 'اوناك ار دي

 وءاتلاب [ معتز بهذت و ] أرق نم ةءار3 نيريدقتلا ىلع لديو  يهنلا مكح يف ةلوخدل مرزجمه وا - نآر امضاب

 حيرلاب هيقمتو اهرما فون يف تهبش ةلودلا رب رلا و - مزنلا و ااهلاب معتز بهذي و أرق: نم ةءارقو كتضفلا

 * مينلفف ثمر اليلؤ كار ١ ظنا « رعش + هلوق هذم و ةرمإ كفنو ةلر الامل كدلك ا نالف ح اير ثبه ليقف اهبوبه ر

 مد



 ءزجلا ٠١

0 ) 

 يح نم ىبتو هيب نع فله نم كايا هديستسل ده
 مكعرادَتل و هرتو 2ث هه < 2 7 م س6 ومما + هَ هم

 ون مملشعل اريذك مهكنرا ولو * ابك ٌكماَنَم 5 هللا مهكر ذا / 8 مهاَع عيمسلا هللا ثار ” ةنيب 2

 ناش فغضو هل ةبلغلا بابسا كيمتو هتدع لماكت و ةتكوش و ودعلا ناش ةوق ىلع ةلادلا لالا نع رادخالا هيف

 رما كلذ نا ىلع اليلد و هللا نم اعذصالا تسيل لاعلا هذه لثم يف مهتباغ ناو مهرما ثايذلا و ويكستلا

 ءاملا اهيف ناك نوكرشملا اهب خانا يللا ىوصقلا ةردعلا نا كلاذ و هتردق رهابو ةتوقو هلوحب آلا رسيتي مل

 كيتي آلا ايف ىضبياالاوا .لجتألا امين وبنت رابخ يه ر اهندلا ةردعلاب ءام الو اهب سأب ال اضرا تناك و

 نحشت و ميمح فعاضُت اهنرد ةيامحا تناكف مهددع ةرثك عم ردعلا روهظ ارو ريعلا تنك و ةقشم و

 ميرعلا نغ ّبذلا مهثعبيل مهلاوصا و مهنعظب برحلا ىلا جرد برعلا ثناك اذهلو مهتابن اهنع ةلتاقملا ىف

 هيلا ز رايعنالاب مهسفنأ نوثدحت ام مهءارو اوكردي ال ناو لاثقلا ىف مهاد مج ناديا ولع مرعلا نلف ةريغلاو

 اولذبي و ما ب 0 007 اوحربي ال نا ىلع مهسوفن نطويو مهممه طبضي و مهبولق كلذ عمجمف

 ٌوعْفَم ناك ارضا هللا فقيل ردب ةعقورما نم هناحجسر بد امريوصت هيفو مهتدش ئراصقو مهتدجن ىبتنم

 ريعلا ارذخأيل عر ىنح ةذيبم ريع ةمهبم نينفئاطلا ىدحا نيملسملا دعو نيح هتملك ءالعإ و هنيدزازعإ نم

 مهلاومال ملسو لاو هيلع ىلص هللا لوسر ضرعت نم مهغلب امم نيبوعرم شيرقب صخش و ج ورخلا ىف نيبغار

 ريعلا مهءارر ر ئووصقلا ةردعلاب هالؤهو اهذدلا ةردعل اب ءالؤش حانا ىتح بابسالا بدَسو مهريع اوعنميل اررغذ ىتح

 ىلع منيب مةعضاوتو ةكم لها و مقنا [ مكدعاوتوَلَو ] - ناكام,ناكو قاس ىلع برعلا تمات ىنح اهيلع نوماحب

 مهبواق يف ام ميطجت ر دعوملاب ءافولا نع مهترثك و مكتلق مكطبثن اضعب مكضعب كلا لاتفلل هيف نوقنلت نعوم

 هل ليسو هللا ةقفو ام يقالثلا نم مكل قفثي ملف نيملسملا و ملس و هيلاو يلع هللا لطف هلل تن كيتو

 ١ كلذ هادم ريتا ةاروصن وهز نكعفي از ايها اياك ارما يضقيل يا فرذحمب قلعتم [ يضل ]

 [ةَنِيِب ] حوضو [ نع ] رفك نمر فكر دصيل يا مالسالا ررفكلل ةريحلا و كلاليلا ريعتسا و غنم لدب [ كميل ]هلوقو

 قا نيد هناب ملعو نلقي نع اضيا ملسا نم مالساردصي و ةجح هللا ىلعدل ىقبيال ىتحةببش ةجلاغم نعال

 يتلا رييتملا ير تاييالا اير ط وردنا ةعقااوا ىلا ناك اها نإ ككل خرب يتلا و' تف لولا كدت وشلل

 عدس ] فيعضنلا راهظاب 0-2 ماللا مخ فويل رق و  اهلاطلاغم ةسفنل ارباكم ناك اهدعبرفك نم

 ل ناسا ناي اواذكا نم رفكب ميلَع عيمسل وا - معلاصم يوسي و مكروما ربدي فيك ملعي [ ميلع

 يا مهل عيمسل هلوقب قلعتم وا - ناقرعلا موي نم ىناث لدبوهوا - ٌركذارا ضان يفت عكقنلا ميري نإ ] هباوثو

 اليل هايئرر يف هايا مهارا لجوزع هللا نا كلذو كلايئرر يف [ كمانَم يف ] ىذيع ين مهللقي نأ ملاصملا ماعي

 اهنال كلنيع ١ كِماذَم 5 هيا نعو - 00 ,لع اًعيجشت و 1اس 2و هناعص) + فانيربخا



 /ا

 0 سمإو ”وض <-موه©» توم م مهر اج" عج 6202 2 هوم ا.د هعو ه 6. 5 ه س هز سم

 7 تيدا 5 7 ناترغلا مو موبي اندبع 5-5 د امر 4 0 0 نأ لدحلان ىنباو نيكسملا و
 2 08 3 5 هر 02 ود -

 هيف ةديب برضيف ند ذخأي ملسو هلآو هيلع هللا ىلض للا لوشر ناك ةنغو - ةبعكلا جاتر ىلا فرصي

 ثيبل هللا مهس نا ليقو - ةسمخ ىلع يقب ام مسقي مث هللا مهس وه و ةبعكلل اهلعججت ضيق ءذم ذخأيف

 هلل ةتس ىلع مسقي ناك هنا اين نادع نيا [ىعوا - قسنا ب هنتكلام تمهذم ىبلاثلا_ىلعو:_لاعلا

 نمو رمع نع يور فلذك و - ةثلث ىلع َسمُحلا ركبوبا .ىرجاف ضيق ئتح هبراقال مهس و ناميس لوسرللو

 مكريقف ىطعي نا مكل امنا لاقو نسمخلا مشاه ىنب عذم هنع هلل| يضر ركب ابا نا يعورو  ءافكشلا نم دعب

 نم ىطعي ال ننح ليدم ىب ابوي مم نذل اان مقم ا مالا م مدخلا مكميا جوزيو

 اروصق هنم ينبن نا اذل سهل لاق كلاذك امهنع هللا ي يلع ىب ديز نع و رسوم ميني ل و أيش ةقدصلا

 نئلاعت هللا نا هل ليق هنا هنع هللا يضر 000 ؛ارقلل هلك 100 ىي ذاربلا هذم بمكرذ نإ لو

 ملسو هلاو ةياع هللا : نامل لوسر مهم يف سيحل نرعيو  اننيكاسم و اذماتيا لاعكا نيكسملا 1 وتلا ل

 عاقّتُيف ينب ةرزغ يف سمخلا ناك يسدقاولا لاقو.ردجب ثلزن ةيآلا نا يبلكلا نعو - هدعب نمرمالا يلول هنإ

 هلوق قلعت مب ثق ناف - ةرجفلا نم ارهش ىيرشع سأر لع لاوش نم فصنخلل مايا ةثلث و رهشب ردب دعب

 ةميذغلا رم سمخلا نا اوملعاف هللاب متنما متذكىا ىنعملا اوملعاو هيلع لدي فرذحمب تلق يمال

 هذعلو يرجملا ملعلا ملعلاب كارملا سيل و ةعبرلا سامُخَتلاب اوعذتقا و مكءامطأ هنع اوعطقاف هب برقتلا بجي

 فوطعم [ اَدْلْرْلا امو ] رفاكلاو نمؤملا ةيف يوسي ٍبرجملا ملعلا نآل هللارمال ةعاطلا و لمعلاب ييصملا ملعلا

 نيتمضب توماطلا دبع و هلوقك اذدبع عورق و - [اندبع ىلع ] لزذملاب و هللاب متنمأ مقنك نا يا هللاب ل

 تانبالا ,ىم هيلع لزنا ام كارما و: نيرفكلا و نيملسفملاب نم ناقيرفلا [ نعمجلا ] وردب موي | يانغ 1

 علا ىلع ليلذلا وريثكلا ىلع ليلقلار صني نا ىلعردقي [ٌريِدَف ءْيَش لك 00 قمري متفلا ل

 نهب ئرقو - منفلا و مضلا ورسكلاب يداولا طش [ ًةودعْلا ]و - ناقرغلا موب نم لدب [ ذا ]- مويلا مكلذ مكب لعف امك

 ئيوصقلاو ايندلا و:- ةيبصلا ىنامك نيصح ريغ ًازجاح ةرسعلا نيب و اهنجب نال ءاي واولا بملق ىلعةيدعلابو :
 مع دلل

 -واولاب ةيناثلا و دايااب امهبدحا تءاج ملف واولا تانب نم ىلعف امه اقلك تلق ناف - ىصقالا و ىندللا ثينات
 طك هو هو 5 كك
 الا ايصقلا ءاج دق و لصالا ىلع هئيج“ ىف دوقلاكف ىوصقلا اما و ايلعلاك ءايواولا بلق وه سايقلا تلف

 نأ هوو هه 2 2 ”ه5 < 1

 ايندلا ةودعلا و - تلامأ عم تلّيغا و باصتسا ءيج# عم بوُصنسا لامعتسار ثك امكر ثكا نئووصقلا لامعتسا نا

 نودوقي اوناك ني دذلا ىنيعبرالا بكرلا ى دعي [ مكذم لفسا تكرلا و ]كم ى يلي امم ىوصقلا و  ةذيدما هلا ىليامم

 لحملا عوفرم وهو مكذاكم نم لفسا انكم ةانعم فرظلا ىلع بصن َلَفْساَو ةلطياقلاب مكنم لفسا ريعلا

 ةدئاغلا تلق  مهنم لفسا تناكر يعلا ناو نيقيرغلا زكارمر كذ و تيدوتلا !ذه ةدئاف ام تلق ناف - أدابمللر بخ هنال



 م لافغنالا ةروس
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 2 ها مم 2 © ها 6:

 نم ممن مقا ارملعا و © ٌرِيَصَتلا معذ و ىلوملا معن
 ||مو زر هرم هروب مرو مرو ع

 ةاسملاو ىمرغلا ىبذل و ٍلوسرللو هسمخ هلل ' نآف ء

 280 < سار هد م سي دج حج 0 مد<ي |

 [ريصب ىنولمعي اهيوللا ناف ] اوملسا ورفكلا نع [ اوهتنا نأف 1 ةدحو مالسالا ى بد مهين ىقبيو لطاب ى نق 6

 مور سوس

 هليجس يي نداهحا | نم نولمعت امب هللا ناف ئى دعملا نوكيف ءاثلاب نولامعت ىمرقو - مهمالسا و مهلبوت ىئاع مبيت

 ا نأ 5 ءارجعلا ى ةباخل] هيلع مكيز تبا رجصب مالسالا روث ىلارفعلا ةملظ ى م عرحلا د هليد َّى ١! ةوعدلاو

 م و. 6 ا

 هنايبإ؟ىّش نمز و ند امم [ ممل امنأ ]هترضنو هكيالوب رد مكذيعصو مكرصان يل[ مُكدلوم 6 هللا نافز اوهكذي ملو

4 
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 هلل ناحل اردازا" وحن نيدقت فردح“ هريبخ أدتبم [ هلل ناك] طيقملا و طيخأ| ىنح 0

 وامور

 دكأ ةروهشملا 5 1 هلاك يمهنلا ١ ةءارق هيوقيا 0 را هلل نان رم يبا نع يفْنج 0[ كرو - -|[ هسمخ ]

 ثيح نم هين طيرغتلا و هب لالخالا ىلا ليبس الو هيف نر تابث نم دب الف ليذ هناك باجزال ثبثاو

 كلل هبشا امو مزال قح بيجاو تباث فىكلوقك تاردقملا نم دحاو ريغ لمتحا و ربغا! فذح اذا هنا 5و 3 5 5 3 5 و 5 “3
 ومس هع

 1 ا اقم تعبك لام ناقك نراقلا تقع قيرعاز داو لطا قذتلا لطار اطل ق3 اوم

 مهعو - هللا لومرل مهس -مهسا ةسمخ ىلع ملسو هلأ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع يف ثناكاهزا ةفيذخ يبا دذم

 ةرصخلاب ذئيخح هرقحتسا لون ينب و سمش دبع ينب نود بملطملا ىنب و مشاه ينب نم هابرق يرذل

 ءالكش ملس و هلآو هيلع هللا ئىَلَص هللا لوسرل لاق امهنا ممطم نب رببيح و نامثع نع 8 امل ةرهاظملا و

 ممّكيطعا بلطملا ىنب انتاوخا تيأرا مهنم هللا كلعج يذلا فناكما مهاضف ركْذُذ ل مشاه ونب كتوخا

 وخبو مثئاه وذب امنا مالسا الو ةيلهاج يف انوقرافي مل مهنا مالسلا ةيلع لاقف ةدحاو ةلزذمب مهو نحن امنا و اذنموحو

 دعب اما و  ليبسلا ىبا و نيكاسملا و ىمانيلل مهما ةثلُذ و - هعباصا نيب كبش و دحاو ءيش تلاطعلا

 مهنا رهرقغل نوط امنا و ىبرقلا ىوذ مهس كلذك و هتومب طقاس همهشف لش و ةلآ و هيلع هللا ىلص هللا لسر

 يعفاششلا دنع املا ب ليتيسلا نبا و نيكاسملا و ماقيل ىلع مسقيف مهئراينغا ىطعي الو ذارقفلا رئاس ةودس

 ناك ام ىلا فرصي ملم و هلأو ةئاع هلل ىلأص هللا لوسرل مهه - مهسأ ةسمخ ىلع مسقجف هللا هةمحر

 نم ديلا ىوذل مهسو كلذ وحن و حالسلا و عاركلا نم ةاَرْغلا ةدعك نيملسملا عاصم نم هيلا ةفرضي

 سنا نب فلام دنعو - ثلثلا قرفلل يقادلا و نييننلا ظح لش كذلل منيب مسقي مهئارقف و مهئاينغا

 لكأر ناو ضعب نود مهضعب ةاطعا ئأر ناو ءالؤه نيب همسق أر نا مامالا ناهتجا ىلا ضوفم ةيف رمال

 نوكي نإ لمتحي تما هيلع ةريغ و لهمرلا فطغ و هللا ركذ ىذعم اه تلق ىأف - مهريغف مهاو ىلوإ مهرهغ

 ساراس مهس باج ةركذب ناري ناو - ةوضري نأ قحأ هلو و هللا و نيلاغت هلوقك ةللا لوسرل لوس زال نش

 هب ايرقتم نوكي نا سمخلا قح: نم نا 0 لاَ هلوقب داري نا و- برقثلا ةوجو نم ةجو ىلا فرصي

 ىلعف  َلدْكيِمَو َليربِج و هلوقك اهريغ ىلع اهل ًاليضفت ةسمخلا هذه برقلا هوجو نم ضخ مثريغ ال هيلا
 ىلاغت هلل مهس مهسا ةنس ىلع مسقي هنا ةيلاعلا وبا لاق ام يناثلا ىلغو - يييمامالا ببهذم لوالا لامتحالا

٠١ 



 © تامل

 هير 205 و 0 م .< مم هاهو هووو
2000 4 

7 2 

 هموم 2 2 مهو ع >2 همو تو هرم رعوربم

 بيلا م تدع هللا زيسيل قرامح ماهج 5 5 نضل م نورلغي مل 5-5 0

 مم م 1 رو سوما 6 22202“ © ما ورم مم هر عاو صالات © 8-1 تي تاما |؟

 نلف 5 نرسل ممر كتل“ جو ا ةلعجتا انيبجت ةضرقلا ضلي قلع من اسال د

 م ةهرض د كد م مهرصمرب < مو ه6 هام ب ه مس هةريمعمد 6م 2 م دم م يي ةهرتس 5 سمدرب هيد 6 و 2

 نوكت ل ىنح مهولتاق و © يلوا ثتدس تضم ذقف اودوعي نار ل وار

 هص |ه< مهرمموعص س أ وعهد م ه - هءمعء6 كو

 50 ا نإو © ٌرِيِصَب َنوُلمعي امب هللا ناف اوه ناك ؟ هلل هلك ىنيدلا نوكي و هنن

 [هللا ليبس ىع اودصيل ] ااقثم نوعبراو ناذثا ةيقرالاو ةدقرا نيعبرا مهجلع قفنأو برعلا نم شاجتسا ىم ئىوس

 500 مث ] فكلذك مهدذع ىكي مل ناو ةللا ليش وهو لمح عابتا ى وعلا قاعنالا ىف مهضرغ ناك يا

 ريل موكا باقنت و ًامدن ريصت اهتاذ ناكف ةرشح ر مدن اهتافنا ةبناع نوكت يل [ةرسْح

 - ىلسر وانأ ن رمل م هللا تنك اقلط نوعي كلذ ليدز اخ - نيذمؤوملا نيبو مهذب برحلا تناك ناررمالا

 مي ريو ]طال لتطنر لي لم لطم نال [ نورشحت مكهج ىلا ] مهنم نورفكلاو [ ورع َنيدلاَو]
 ١

 ضب ىلع ةضعب ثدبحخلا ] قيرفلا ىلعجتف ى طمعا نم [ بدَطلا ] قبرفلا [ نم ]راقعلا نم ٌتيبخلا قيرفلا

 [ فئاوا ] مهماحدزا طرغل ينعي ادبل هدأ نونوكي اوداك هلوقك اوجكارتي ىنح مضلا و عمجلا نع ةرادع [اًعيِدَجهمكرمف
 هللا لوسر ةرادع يف ىنوكرشملا هقفنا يذلا تيت لاملا زيَمإل ليقو - ثيبخلا قيرغلا ىلا ةراشا

 يف مهنع هللا يضر نامثعورمعو ركب يباك نوملسملا هقفْنَأ يذلا بيلا لاملا م مامو هلأو ةيلع هللا ىَلَض

 اذه ىلع ماللا و ةيالا رد مههاجج اهب ير هب نوبذعي ام ةلمج 6-0 هلوججف ةمكرتف ةترصن

 كيرقو - اورفك نيذلا ىلا ةراشا كئلوأ و نورشحمب لولا ىلع و ةرسح مههلع نوت مث ةلوقب ٌةقلعتم

 [وّننَي نإ وهو لوقلا! ذه هلجال ْلُم يلا هباحصا و نايفس يبا نم [ اروَعَك يدلل لق ] فيفختلا ىلع رمل

 افك يذلا َلَقَو ةوحن و نوعسم نبا ةءارق يف يه و مكارفغي .اوهتذت .نا ليقل ا ناكول و

 ةيلع مهامع اوعي نأ يا ةوعمسيل مهلجلا مهريغ هب اوبطاخ هبل 0 0 1 دخ 3 اود يذل

 ةرادعلا: نم[ مهل فلس نام مهر فغي ] مالسالا ىف لوخدلابهلاققو ملسو ارا نتمافلا لوسر ةرادع م

 ىنيذلا ةذس تضم دقفوا  ردب 0 مهب قاح ى يذلا مهنم [ لو لا تْدَس تضم نقف ] هلاققل [ اودوعُي ناو ]

 اوهتنا اذا راقكلا نا ةانعم ليقو - اوهت ذي مانا الذ لثم اوعقوتيلف اوصف ممالا نم مهئايبنا ىلع اوبزحت

 هنمو نيجعلا نم ةرعشلا 050000 و يصاعملاو كلا نم مهل فلس ام مهب رفق اوملسا ور فكلا نع

 ءاضق ةمزلي الف يمذلا اما و طق ةعبت هيلع قوق مل م اسا اذا يبر حلا ليقر - هلبق ام بج مالسالا مالسلا هيلع هلوق

 ةمزلي مل ملسا اذا دّنرملا نا يف هللا ةمحر ةفيذح وبا ينحا هب ر نيدمدالا ودك لقا نقيتر'نلاعتمالا قرد

 ريمفلا نإ ىلع مهكر كرق و - كادترالاب 00 ورسفو اهلبقو ةدرلا لاح يف ةكورتملا تادابعلا ءاضق

 لّئيمضي و [ هلأ كا ىيدلا نوكيرإ طق برش مهيف دجوي ل نا ىلا 0 ل مهواناَكَو ] لج وزع هلل

] #/6 
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 2 - ا ممل هو ءممو ع*6 هوم همودور هر مودع يا سوس

 0( امو مارعلا مدع نودصي مهو هللا ل ال 0 1 ميج هللا 0

 2 هام 2 40 0
 1 ط

 ىلع ةاالدلا و ىفخلا ديكاتل ماللا « هل اندهاف قعلا وه اذه ناك نا اولوقي مل و ةراجح اًنْيلَعرطماف قحلا وه اذه

 ٌباذع اموق بْذعي ال نا هتمكح ةيضقر هللا ةداع نال ةمكحلا ىف ميقنسم ريغ مهربظا نيب ثناو مهبيذعت نا

 اذه ىلع ليلدلا و منع رجاه اذا باذعلاب نودصرم مهناب راعشا ةينو مهرهظا نيب مهين 2 لاضيتسا
 مهيذعيل هللا ناك ام و ] لاق هناك بيذعتلا تابثا دعب اذه مصي امنا و هللا مهيدعي الا مهل ام و ةلوق راعشاا هرم -رع ملي ومد وود سرو

 .وء هج هم .٠ ع ص هرم سو تيص ماعس ه يوص س

 عن ةاذعم و لاعأا عضو يف [ نورفغتسي مهو] - مهيدعي الا مهل 41 مهتفراف اذا مهيزعم وهو [ مهيف َتَناَ

 م2 >2 ةص م سا سن

 تل ال كير ناك ام و ةلوقك م 0 4 نم رفغتخسي و نمي ىنمم اوناك 00 مهنع رافغتسالا

 هد هر 0 04

 هر رس هو

 مسو هلا و ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نع فلخألا ن نمم مهرهظا ندب نوماسملا مهورؤغتسي نم مهيفو مهبذعم

 يف مهل ظحال ينعي مهنع باذعلا ءاغنتا يف مل دي للا [ هللا مهيدي لا مهل ام و ] * نيف يفعضتسملا نم
 م هوو م

 هللا هر ]ودص امك [ ماركا نجما ن ع نودصي مهس .انإ مهلاح [و] نوبّذعيلا فيك رةلاعمال نوبعم مهو كلذ

 ىم ىنينمؤملا و ملسو ةلإ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهجارخا و ةيبيدعلا م ماع ملَس و هلا و هيلع هللا ولم

 اوقححسإ ام و [ ةدايلر اونأك امو ] ءاشن نم لخدذتو ءاشن نم دصخف مرحأاو ثيبلا ةالو سن نولوقي اوناكو دصلا
 ممتن ل هم ع ودعا هم ه - 1 و 9 5

 لك سيا نيملسملا نم [ نوقتملا الا هكيلوا نا ] هبابراو هرما ةالو اونوكي نا يدلل مهتوادعو مهكارشا عم

 كلو ] ماخصلا ةدجع ةرفكلاب فييف اًيقت ارب ناك نم هّنيلو لهاتسي امنا ةرما يلي ىلا جاصي نمم اضيا ماسم
 هدةدروملم سس هرب رصس

 ةلقلاب كاري امك عيمجلا رثكالاب دارا و ةسايرلا بلطي و دناعي وهو ملعي ناك نم ىئنثتسا هناك [ نوملعي 5 0

 ةلصا و 1 ةرذكل فكلذب يمس هناك املا هذرم ورغص اذإ وكمي كم ع ءاغولاو ءاغتلا رو لاك [داكملا ] * م

 ١!دصلا نم ةلعفت قيفصتلا عةيدصقلاو] : ءاكبلاو اكجلا امهريظنو رصقلاب اكم كيرف كنارقللا) ءاضوااوحن ةفصلا

 ىلع نير بخ ميدقت ىلع بصنلاب مهتالص ناك امو شمعالا أرقو  نودصي هنم تكسو اذإ هصردص أ ىضارلا

 57 مهادا # ةزاطع نوكي نأ فعلا كنك امو *« رعش» هلو نموه تثاف مالكلا !ذه ةجو امم تلق ناف - ةممآ

 و 5 31 ناس

 كللذو ةولصلا عضوم ةيدصخلاو ءاكملا اوعضو و ءاطعلا عضو دايصلاو نويقلا عضو ةنا ىنعملار « ارمس ةجردح” وأ

 اوناكو نوقغصي و اهيف نورعصيي مهعباصا نيب نووتسم اين ءاسنلا و لاجرلا ةارع ثيبلاب نوفوطي اوناك مهنا

 مط 5 - . 5 2 286 - 0 ١

 رسالاو لتقلا ب اذع [اوقوذف ]- هيلع نوطاخب هتولص ىف ماسو هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر أرق اذا كللذ وحن ىولعفي
 دحاو لكمعطي ناكردب موي ىنيعمطملا ىف تلزن ليق  ةرفعلاالا اهيلع مدقي الينللا مكلاعفاو مكرفك بمجسب ردب موي 0 هم 5 1 : 3 هَ 5 1 .٠

 اذلعل نمَحم برح ىلع لاملا اذهب اونيعأ ريعلا ىف ةراجت هل كناك نم لكل اولا ليقو -رئازج رشع موي لك مهنم
 و ِ؟ 0 : بلا ام اق 4
 شيباحالا نم نيغلا دحا مويل رجاتسا دقو نايفس يبا يف تازن ليقو -ردبب اذم بِهصا امب انراث هذم كلردن
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 اورفك نيذلا كيرُكمي داو © ميظعْلا لضفلا ل ةغي و مكتايس مكنع رفكي و اناقرف مكل لعجت مرسم مو 01 هر وم همم 2 و يا مهم مورب هرعت لع
 انتل ميل, ئ انت داو © نيركاملا ريخ هللاو " اريد توجب را تواذقي وأ تثبت 4-0 مه مم< دو همس هدو مم هس م7 .عء

 0 09*ضرامص 97-2

 ركل نإ لا اولاق داو © نيوألا ريطاسأ 1 َ كل - لدم القل ءاشن وأ انعبس دف اولاَق
 مهين تناو مهيدعيل هللا 000 ملأ ب باٌدعي اننا وأ سل ةراجح ديل رطماق كدْع ء نم م همهم هعمءمو مم

 لطباف هرثا اوصتقا و مهيعس هللا بيخ و اوتهبف اهلع اررصباف هعجضم ىلا اوراث اوحجصا اًملف نيدصرتم اوتاب و

 كارح ال ةرتبثا ىتح ةوبرض مهلوق نم حرجلاو بزضلاب كونخشبرا  كوقثويو ا  كوذجسل [ كرب ] مهركم
 0 نعر - تايبلا م فويل ي ءذلا أرقو  ديدقتلاب ٌتونيْدِيل عيرقو -اعجو تيم نالفو حارب ل و هب

 هللا ىفخت د [ هللا رمي و ] هل دئاكملا نوفختت و [ نوركمي و ] قاثيالاب ةرسف نمل ليلدوهو ترديِقُي ' سابع

 لمي ل هنال وا - اريثات غلبا و هريغ ركم نم ذفنا ةركم يا [ َنيركامْلا ربح هللا و  ةنغب مهيتأب ىتح مهلدعا ام

 تحت ٌفلمو مهنم ةجافن [ اًذه َلْثم اًدلعل ءاَشَن ول ]  بجوئسموه امبآلا بيصي الو لدع و قحوه امآلا

 نم ةبلغ اراشي نا نيعطتسم اوناك نامهعنم امف الإ و ةءاطتسالا مهتدعاس ول مهتيشم يف اوناوتي مل مهناف ةدعارلا

 ةصاخ نايجلا باب يف اوِكُعَي نا مهفاكذاساو مهتفنا طرغعم هنود ىآعملا حدقلاب اوزوفي ىنح زجعلاب مهم رقو مهادحت

 هللا ٌلوسر اورهقي نأ ىلع مهمرح نم سمشلاروهظرهظو ملع ام عمو ةيشملا عادتماب اوللعتيف دحا 0 دار

 عبس نيح اربص لوخقملا ثراحلا نب رضنلا هلئاق ليق و  ةررمغي نا ىلع يم و ملسو وهلا و هياع هللا ىل

 مقسر ثيدح ةخسخب سراف كالب نم ءاج يذلا وهو اذه لثم تلقل تنشول نورقلا تيداحا هللا صاصنقا

 رم 0 5277 نأ لئاقلا وه و ريطاسالا كات ةلمج نم هنا و كلاذ لثم اذه نا معزف َنايدنفسا و

 باعجبماب تماعف امك ليجتملاب ةراكنا ىلع انّيقاعف قحا) وه نارقلا نك نا ىنعمب ٌعيلب نوحجلا نم بولس

 قيلعت ىاكن اباذع ةركثم برجوتسي ما اقح هنوك ىغتنا اذا و اقح هنوك ىغن هدارمو ركلا باذعبوا ليغلا

 اًنيلَع رططضاق اقح لطابلا ناك نا كاوق ىف لاحملاب ةقيلعتك قحب 1 هنا ناقتعا عم اقح هنوكب باذعلا

 شمعالا أرق و - قعلاوه !ذه 5 ليبعت ىلع لوقي نب مقبت [ َقَحْلاَوُه ]لوقو - رايح

 فاوقك ءامسلا ترطمأ لاقيو - لصف ىلوالا ةءارقلا ىف يه و لصف ريغ أدقبم وه نا ىلع عفرلاب ٌقَعْلاَوه
 ةدئاف ام تبلت ناك -تادعلا نقش ىف راظمالا رثك دع تلتعلإر انسدتقا مكرر ل ترو ا 0

 راجعا يي 5 ليبجملا انيلع رطب لاقي ىنا ديرا هذاك تلق - اهنم آل نع ال راطمالا و [ ءاّمسلا ىم ] هلوق

 ديرت ديدح نم ةدررسم هيلع بص لوقت امك ليجسلا عضوم ءامَسلا نه ًةراَجح عضون باذعلل ةموسملا

 1 باذعلا ضعب ليجسلا راطما نا ىنعي ميلالا باذعلا سنج ى مرخأ عوذب يا [ ميل دل باذدعب ] اعرد

 أرما مهيلع اوكلم نيح كمرق 0 ايس نم لخرلا لاق'ةنا ةيوعما غر ارنا رشا عوذخب را هب اًنبْذعف

 ناك نا قحلا ىلا ,هاعد نيح ملس و ةلآ و هيلع هللا ىلص هللا لوعرلاولاق كموق يسوق نم لهجا لاق : 0 1 ب 6 5 5 5
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 هللا اوقتت نأ. 0 يذلا 5 00270 ةدذع هللا 5 و ةذلف ف مكدالرأ و ما 7 2 و © 50

 ّك 1 ا 5
 الك للا ر ]ل لاقن كسفن لعن ىكيلع بيت دق هلاندقف هيلع هللا: بات مث هيلع ايشغم رخ ىقح مايا

 8 7 5 ا ٍِ 0 ا ويا 7
 مامت نم نا لاقف هديب هلع ةءاجت ينلعا يدلا وه ماس و هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نوكي ىتح

 وو ١ : الا ل : 7
 ثلّدلا ىيزجب مالسلا هيلع لاقف يلام نم علخلا ناو بينذلا اهيف تبصا يذلا يءوق رادر جا ل ينبوت

 . هل 1 8 . 2 6 5 3 6 هما 0 . 2
 ةللا مكنمقيا ام مكنخما ليق و - هع هللا يضر نافع نب نامثع لثق ْى تلزت ةريغملا نعو - هب قدصتت نا

 ا اهل نوما لمت تلق بسن ماوه 0 را تلق نان - ةدروح ل 2 كئإد  باع

 مككئامأ يدم أرق و - قع اومَدكَ و ىلاعت هلوقك نأ رامضاب ابصن نوكي نا و - يهنلا مح يف

 ةنحم وا باذعلا وا مثلا يهو ةنتفلا ىف عوق بمبس ,هنال ٌةذتف كاوالا و لاومالا لعج « ديحونلا ىلع

 هيلطب اوطونت نا مكيلعف ع نحل ةينح للا نأ ردد ىلع مهيف نوظفاعت فيك مكواديل هللا ن

 اللا ندع دلرلا تعج و لاملا عمج 4 اوصرحتال و. ايندلا ىف اردهزت و مكممه هيلا يدوي امبو

 لجال هذم طرف امو ةبابل يبا يف لزن ام ةلمج نم يه ليقر - ةيللا نونبلاو لاملا ىلاعت هلوقك امهلجا نم مكسفنا

 هنم اداري ءللسالا و ةيزح لالذاب رفكلا نيب و اع هينش هذال ارصن : [ اناقوف ] «هدلوو هلام

 لعفا ثمب مهلوق ىم ضرالا راطنأ يف مكراثأ و مكقيص ثدي و مكرما رهشي اروهظ و اناهب وا - نافعا موي هلوق

 نيبو مكذيب ٌةقرغتوا -رودصلل احرشو اقيفوت و تاهبشلا نم اجرخ# وا رجغلا ععط ىا ىناقرفلا عطس ىتح اذك

 ناك نيح هب نئيرق رم ةكذ هيلع هللا 7 ل 2 خلا ايندلا ف ةيز م و الضفو قايد دالا لها 0 مكريغ

 لع ردعملا و ةيقاعلا نسح ى م هل ةهلآ) جاتا امو مهيلع هكاليكسا و مهركم ىن 5 هتاجن ين هللا ةمعذر كشيل ةكمب

 ةردتلار اد يف اوعمتجاف هرم مقاغنب نا اوقف هوعياب و راصنالا تيلسا امل اشيرف نأ كلذ 1ك نوركمي داركذا و

 .٠ - و -

 ١ ا نانا ام وح نم بش انا لاخر بش ةروص ىف سدلبا مهيلع لخدف هرسا يف نيرراشتم 000

 هوسبحت نا يئار يرتخدلا وبا لاقف احصن و ايار ىنم اومدعت نلو مكرضحا نا ثدراف مكعامتجاب ثعمسن

 لاقفإ نوذملا تنير هب 'وصيرتت و اهنص هبارشو ةماعط هيلا نوقلت ةوكريغ هباب ب و ةقاثو اودشت و تيب يف

 نا ئرا ررمع نب ماشه لاقف مكيديا ىم هصلختر همرق نم مكلتاقي ىم مكيتاي يارلا سئب س
 اموق دسقي يارلا سّدب لاقف مكحرتعاو عنص ام مكرضو الف مكربظا نيب نم د ىلع ةولمحت

 ةبرض ةوبرضيف امراص افيس هوطعت و امالغ نطب لك نم ارذخأت نا ىرا انا لهجوبا لاقف مهب مكلتاقيو مكريغ

 هانلقع لقعلا اوبلط اذان مهلك شيرق برح ىلع مشاهونب ىوقي الف لئابقلا ىف همد قرفتيف دحاو لجر

 هلتق ىلع نيعمجم لهج يبا يار ىلع اوقرغتف ايار مكدوجاوه ىنفلا اذه قدص خيشلا لاقف اذحرتسا و

 هل هللا نذآ و ةعجضم يف ثيبي ال نا ماب ملسو هلأ و ةجاع هللا ام هللا وسب مالسلا ةياع ليئربجر بخاف

 «هركتر ما كيلا صلخ# ىنل هناف ينوب ملا ل لاقو ءعيضم ين مادف هذع هللا يضر ايلع رماف ةرجفلا ىف :



99 

 ههمم هدا و92 هام 2 هز هم ممم مم ه8 100

 ؟ هزجلا ن7 لوقو نزع رفا روح ةاادما ل ريل 2 0 000 هربمررص مريب || 26و م ءءء ص 1 ”دةورر عة ويم ١ ساس وزر ر رهو

 ا ع

 ثلزن ريبزلا لاق ةصاخ لمجلا موي وه را و ةحلط و رامعو يلع 5 لن نسعلا نعو - فوذحملا
 اولتنقاف ردب لها يف ثلزن يدسلا نع و - اهب نويذعملا نحن !ذاف اهلها نم انارا اص و انامز اهانأرة و اذيف

 هذع هللا ىضر يلع لبثأ نا اموي ملعو هلأ و هيلع هللا م ىبنلا رياسي ناك ريبزلا نا يورو - لمجلا موي

 كَ هللا ٌلومر اي لاقف يلعل فلز كنك ملس و هلا و هيلع هللا كف هللا لومر لاقف ريبزلا هيلا ف

 فيك ثلق ناف - هلتاقت هيلا ترس 1ذا ثنا ففيكف لاق اح كشا وا يدلول ئبعك هدحأ نينا 5

 ةبادلا نع ُلِْنا تلق اذا يهنلا ىنعم هيف نال تلق - رمالا باوج يف ةدكوملا نونلا لخدت نا زاج
 هده مه ”ه اناا ا

 ا ا -نبيصت الو  كلذحرطي ال زاج ىاذلف كخرطيال

 ةصاخ مككبِيصَت 3 ىنعملا نال يناثلا ىلع ى نييبتلاو لوالا ةجولا ىلع ضيعبتلا تلق - مُكَم اوُملَظ

 اوركذا ي | فرظ ١ روكدذم هب لوعفم هنا ىلع فاعل [ منن ل 1 سان ردا ا ملظلا نال مكملظ ىلع

 سل وداَكت ] شيرف مفعضتسي ةرجلا لبق ةكم ض ةرا[ ضرألا يف ] نيفعضتسم ةلذأ ةلقآ مكنوك تقر

 راصنالا ةرهاظمب هرصخب مكديأ و ةنيدملا ىلا مكاراف نيداضمم ى نيئانم ءادعإ مهل اعيمج اوك سانا لل

 نع و - معذلاذه ارركشت نا ًةدارا [نرركشت مكلعل ] مئاذغلا نم [تبيطلا نم مكقزرو ] ردب موي ةكئلملا و ادمابو

 هللا نكمف نولكأيالو نولكؤيا لالخ !ةييرار ادلح مهارعإو اشيع مهاقشا وسانلا لذا برعلا نم يعلا !ذه ناك ةدانق

 مامقلا ءافولا ىنعم نا امك صقنلا نوخلا ىذعمو * اكولم مهلعج و مئانغلا و قزرلا يف مهل عسو و كالجلا ىف مهل

 تلخادا:دقف ءىشا ىف لجارلا اَسْنْحَن ذأ" ىنالاةانولانو“ةنامآلا هض ف لمعتسلا منا ةصقنت انآ اهنوكت نمار
 6 7 7 - ِ >- . م ا. امبإ .6 ٠

 مكتاذاما و هب اوّننست ال ناب هلوسر و هضئارف اولطعت ناب هللا اونوخت ال ىنعملاو [ مكس اونو و] هلوق هنمو هل
 هو سوم ىو

 نا يذعي نونوخت مكنا 0 مكن و ليذاو.- هلابرو كللذ عدت نر كلا و ] اهوظفعتال ناب 'ىنيب امين

 نأ يور د- نسكلا | رسعلا مديقلا يبق نوملعت ءاملع مقناو لهقو - ارا 0 دجوت ةنايخاا

 ملاص امك ماصلا اولأسف ةليل نيرشع و ئدحا ةظيرف يب تكل رصاح ماسو هلأ و هيلع هللا ىلص للا يبن
2 9 3 - 1 

 ةلأو هيلعفللا ىآص هللا لوسر ىباف ماشلا ضرا نم احيراو تاعرذأ ىلا اوريسي نا ىلعريضنلا ىنب مهتاوخا

 مهل احصاخم ناك و رذذملا ني ناورم ةباجل ابا اذيلا لسرا اولاق و اوياف ذاعم نب دعس مكح ىلع اولزخي ناالإ مآسو

 هنا هقلح ىلا راشاف دعم كح ىلع لزذن له ىرت ام هل اولاقف مهيلا ةثعجف مهيديا يف هلامو ةلايع نال

 ىلغاوسعن ادهم تللرخف اهلؤترا و هللا افعدكل انك ينا ثملع ىنتح يامدق كاز امف ةبابل وبا لاق مبذلا

' 0000 1 5 1 2 
 ةدعس اثسكمذ ع هللا بودي وأ توما ىدح ابارش الو اماعط قرذا ل هللا و لاقر نويسمل| ىراوس نم ةيراس
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 ( 8نء# )

 تت م0006 ١ 826م د مدد

 هللا نأ 0 مكي امل ماع اذ لول 0 ,ل اوبس اوُنَما يذلا 1 نوضرعم مه و ١ ولون
 5 2122و 12 ج6 < اهو يوم يمر

 1و فاعل مكنم اوملَظ نيذَلا نييصُت ال ةنتف 0 هيل هو دلك و درا نيب لوح

 0 - د - "1 3 -

 ركذي امنا و تباجتسا6 ملسو هلأ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةباجتسإ نال هلبق اميف هدحو امك اضيا ريمضلا
 0 "ع 0

 ةريرهوبا ئور و - ضيرحللا و ثععبلا ةوعدلاب و لاثنمالا و ةعاطلا ةباجتسالاب ىارملا و ديكوتللر خآلا عم امهدحا
- - 01 - - - 0-0 

 مث ةتولص يف لجعف ةولصلا ىفوهو :|ناخف بسعك نب يبا باب ىلعرم ملسو هلا و هيلع هللا ىلص يبنلا نا

 لوسرلل و هلل اوهيجتسا يلا يحرأ اميف ربت ملا لاق يلصا تنك لاق ىتباجا نع كعنم ام لاقف ءاج

 رك هيلع هللا كك هللا لوسر هب صتخا امم اذه نا امهدحا - نالوق ةيفو كتبجا| لإ ينوعدتال مرج لاق

 نم [مكييَحبامل ]ةولصلا عطقي نا هلف يلصملل هلثم عقوااذا و ريخافلا لمتع ملر مال ناك ةداعد نا يناثلاو مل

 تيم كلاذن ه ةنلح لوهجلا 0 مهضعجل و توم لهجلا نا امك ةويح ملعلا ن ال عئارشلا و تانايدلا مولع

 ةداهشلل لدقو 9 0 صاّصقلا يف مُكلَو اا 0 مهنالر ,افعلا ةساجمل ليقو * نفك هيوثو

 ةصرفلا د توم نوع [ هلو وَلا ن لا تب مهر دلع ءاّيدلا لب لاخت هلوقك

 هللا هديرد امك اميلس هدر و هللع و هثاودأ ةجلاعمو بلقلا صالخا نم نممكلا ى يد و اهدحا اووه ىدللا

 ةمالس بسح ىلع ممييثمف [ 0 هيلا م اوملعا و ] ةلوسرو هللا ةعاطل مكبولق 00 ةصرغلا هذه اومنتغاف

 ةدصاقم و هتان ريغيو ةمئازع سفيف هيلق دبعلا ىلع كلامي دق هللا نا هانعم ليقو  ةعاطلا صالخا و بولقلا

 وه امم كللذ هبشا امو اركذ نايسنلاب و انايسن ركذلاب و افوخ ىنمالاب و انما فوخلاب هلدبي و

 ىلع ةربجعلا و الف بولقلا لاعفا نم بقاعي و دبعلا هيلع باثي ام اماف زعو لج هللا ىلع زئاج

 ةملاظلا ا «نوقي/رامعد .ىىلاغتب .ىصأ لذا 'رفعلا نقياوبرعنيب اذ رفكا ]ذا ”ناميلا/و ملا نيب لوي هلا

 ةناكف ةرئامضا ى نم ءيش هيلع ىفخب ال هلابب ءرملا هرطغي ام لك ىلع علطي هنإ هانعم لبق و اريبك اولع

 ىلع اهتكرح ىقلا و ةزمهلا فذح دق هنا هبجوو ءارلا ديدشتبرمْلا نهب هدر هور ةيلقا نورا هدب لوحي

 - مهرهظا نيب ركنملا رارقاوه ليق -ابنذ [ةَنقَف] رمعب تررم لوقي نم ةغل ىلع فقولا ىون مث باك ءارلا

 - 5 ©-م ع . 1-0 تأ اي :

 ةغصوا نما دعب ايهن وا رمالل ابارج نوكت نا نم والخ الإ نييصت الإ هلوق و_اباذع ةندف ليق و  ةملكلا قارثفا ليق و

 امك اذه و مممعت اهنكل و ةصاخ مكذم ىنيملاظلا بصتا ل مكتباصا نا ىنعملاف رمال اباوج تناك اذاف - َةنَدفل

 هذاكف رما دعب اههن تكمناك |ذآ و - باذعااب هللا مهمعف ١ اريرعت ركذملا نع وهن ليئارما ي ذب ءاملع نا ىكحت

 - ةصاخب مكذم ملظ نم هلابوو ببذدلارثاوا باقعلا بيصيف ملظلا اوضرعنت ال ليق مث نع اجنذ اورذحاو لبق

 « رعش « هلوق هريظن و نييصَت 3 اهيف الرقم لد اوقتأ و ليهق هناك لوقلا ةدارا ىلع ةفص ةتلعج !ذا كلذك و

 هيفرامس هذال لوقلا !ذه هيف لوقم قذمب يا « طق بئذلا تيار له قدم !ًراج * طلتخاو مالظلا ّنج !ذا ىنح
 ةامو يمس

 10 اد و. د

 مسقلا باوج ّ اع نييصنل دوعسم را ةعارق َق ريخالا ىذعملا دضعت و بدلا نول يه يللا ةقرولا نول
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 3 و وسر م 0 ه2 20 2 5 هع جا هدو هع معد ه ًّ 925 52م هوممم ه ه

 72 رورو س ل م مور 2 هدوم ل طم < هدتلص سا 3 2 4
 ١

 9 ءزجلا مهو انعمس آولاق )17 نيد أ 50 الو © نوعمست 2 ةلع اولوث الو ا لا اميل 0 نيذلا اهياي

 هر مم وموسم < هورس ورق مم م .ه عام همص - وو. ل

 الز 7 مهعمساول و * مهعمسلا اريخ مهيف هللا ملك رك © نولقعي ١ ن أ ميلا ع 6 هللا دنع بالا رم نإ 3 نوعمسي ال

 نا ينعي ْمهلُذ ىلع فوطعم [ هوم هللا ناو ] مكلذ ضرغلا يلا فرلا ةلحم و ىنسعأ) ءالجلا ىلا ةراشا

 ىذا لصالا ىلعو  ةفاضالا ىلع عرقو - ديدشنلاب هوم كرقر - نيرغكلا ديك نيهوتو نينمؤملا دابا ضرغلا

 مهنا كللذو مكهنلا ليبس ىلع ةكم لهال باطخ :[ كلا كلج دقف اردت نإ ] * لامعالاو نيونتلا وه

 يناعلل .اذُكدأر محرلل اذآصوأ و فيضلا اًنركارصْنَأ مهللا اولاق و' ةبعكلا راتساب .اوقلعت اررفخي نا اودارا يح

 قيدذحلا ولما اونا مهلا اولاق مهنا يورد :افرتطنا# قط نيلغ اذك ل إاوةرصناق بوفد ليلع ادلع ناكل نإ

 هنحات محرلا عطقاو رجتا ناك اني مهلا ردب موي لاق لهج ابا نا يورو - نييزأ| مركا و قرعفلا ىدهاو

 ةرادع نغ اوهنخت ناو ينعي نيرفكلل [ اوُهَتْنت 5 1 ليفضؤملل باظنح ارش نا ليةو - هعلهاف يل .موهلا
 لادا عدد اذ يعمم ل هع مصمم مر هردنو# 2 معلا 0 5 1 ١

 كرد [هللا كاوا ع دلع هدرصنخل |[ دعن] هكيرأ [اودوعت ناو ] ماساو [ مكلريخ وهف ] ماس و هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

- 1 
 هللاو لوعسم كا ةءارق اهدضعي و ةحوا ةدهو رسكلاب ىوركو - فىلذ ناك نيذمؤملا ندعم هللا نالو ل 0

 لما همه ممم 28 --

  امهماغداو عكا ىدحا حرطب ىرق [ اولوت 00 رسل د كاد عرق و - نينمؤملا عم

 ةلوسر و هللاو ةلوقك ةللا لوم 0 رئعملا نآل  ملسو هلا و هيلع هللا ملط هللا لوسرل [هذع] ينريمضل او
 رومرو موي م ست هس

 0 عوجر ىناكف هللا 0 كقذ ا عطُي نم دحاو و هللا ةءاط واكونسرلا ةعاط ىنأل و ةوضري نا قحا

 31 ب 11 م ةهدىمومم 58 6

 هلاو هيلع هللا ىلَص هللا لوسر نع اولونت الو را - ةذوعمسُت مند و هلاثتما 00 الو ىا ةعاطلاب

 اونوكت 3و ] ةرفعلا نم نيبذكملا مصلك متسل نونمؤم كذا نوقدصت ىلا [نوعمست مثداو ] ةوغلاخت الو ملعب و
 مرو سم سم ممم ص

 0 ىذعملاو ىنيعماسم ريغ مهناكف ى 0 اوس مهنال [ وعمي مه و 5 عامسلا اوعدا يا [اًدعمَس اولاك نب ددلاك

 ناك اهريغ 5 مئاذغلا ةمسف نم رومألا ضكعب يف لوسر ل ةعاط ى ع مكياوت |لاف ةوبذلا و نارقلاب نوفدصت مكن

 هجر ىلع بادي نم وشال يا . [باودلا رش 7 ر] لاق مث - نمؤي ) نم عامس مكعامس هبشاو قيدصت الك مكقيدصت

 هللا ملعول و ] اهرش مهلغج مث مئاهبلا سذج نم مهلعج - - ةذولقعي )ل قحعلا نعوم مه : هن نيذلا مئاهلارش كول - ضرالا
 م د دطرم ةهروردلومص

 مث نيثدصما| غامس اوعمسو ئتح مهب فطلل [ مهعمسال ] فطللاب اعافتنا يا [ْارْيَخ ] كبل معلا ءالؤه يف

 اوقدصف مهب فظل 4 وا - هفاطلا 0 فىالذلذ فطللا مهيف عفن امل مهب 527 [ناوود يسار ] لاف

 هور هر سري . 2 2و

 اعيمدج اولتقف هبيجأالو هعمسن ل مب ءاج امع 0 مكب مص 3 نواوقي اوذاك يفي د ذيوسار ركع

 - ديما سرع < 3 ع ْ

 دحو [ مكاعد اذا ] باتكلا لها نسحلا 000 مه ميرج نبا نعو - ءاوللا باحصا اوذاك و 0



 /  لافنالا ةروس

 رجا
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000 

 مرتد م ع ط5 « < 17 ا

 * مذهج هدوامو ا نم ٠ ٍبمَْعِبإ راب نقف كف اريصنُم و 1 لاتقل 57 م ل : 0 ذئموي مهاوي نم و

 | هرم مرروم و مم

 ينم وْ ا و نق 5 مهلك هلل نور موانتت ملل كازا دملا قرر

 ا 5 2م عو

 علا اج ْنقَم رستم نأ © نيرفكلا ليك نوم لا نأ مل © ميل عدس هلل 0 ا ءالب هنم

 - مهوراست وا ددعلا ىف مهونادت نا الضف اورغتالف ليلق مقناو مجريثك مهو لاتقلل مهومتيقل اذا ىذعملاو فوحز

 ناك امب اورعشأ مهناك نينمؤملا نم لاح وا - متنا و مه ىنيفحازتم مهومتيقل اذا يا نيقيرفلا نم لاح وا

 نع مهل يبن ةمدقت و اغلا رشع ىنثا فوحزلا نم فحز مهو نيربدم اولوت يح نيذح موي مهنم نوكيس
 مث مزهنم هذا ةردع لجخب ولا دعبركلا وهو[ لالا حتما ]هيلع ةراصا [ دموي مهلوِب نم ] هلوق يفو  ذكمويرارغلا

 ىرشلا,ةمامجلا ىلا [ةّنف ىلا ] اراسيذم وإ [ اريك وأ ] اهدئاكمو برحلا عد نم باباوه و: هيلع فطعي

 اوعجر املف اررغف مهيف انا و ةيرس تجرخ هنع هللا يضررمع نبا نعو - اهيف وه يذلا ةئفلا ىوس نيملسما| نم

 مزهناو مكقكف انا و نوراكعلا مقذا لب لاقف نورارغلا نحن هللا لوسر اي ثقف تويبلا اولخدف اويحتسا ةذيدملا ىلا

 رمع لاقف فحزلا نم تررف تكله نينمؤملا ريما اي لاقفرمع ىلا ةنيدملا ىتان ةيسداقلا نم لجر

 0 بصتنا مب ثلق ناف ا م فحزلا نم رارغلا نا م يلا لاو 2 تكتم نإ

 ًارقرو دار 5 رويلم | [ةرجلم مهم الجر آل مهل نم 1 يا ناوملا ى م ءاندنسالا ى -وغل لاو ل رك

 اررسك امل زوعتم هذم لعفتم ءاذجف زوحب زاح نم هذال لعفتم ال لعيفتم زوجت نزو و نوكسلاب ةَرْبَد نسا

 هللا لومير لاق نشيزك تنعلطا اًملاو ترساو تثق لوقي لتاقلا ناكفرخافتلا ئلع اولجقاو اورشاو اولذقو ةَعم لها

 ىنّتدعو انف( كلاتنا ينا مهللا كاوسر وشك اهرخثو انتلوحب تءاج دق شبر هده ماسو لاو هيلع هللا ىاص

 ةضبق ينطعا هنع هللا يضر يلعل ناعمجلا ىقلا امل لاقف اهب مهمراف مارت قلم ةلفنبت نح لاقن لِئكرْيَح الانا

 مهفدر راومزهناف هيذيعب لغش ألا كرشم قري ملف ةوجولا تقاس لاق و مههوجو يف اهب ىسرف يداولا ءابصح نم

 ا لرش زا فرم زلال فلام بتم مه رسمر فب تمول
 مكبولق ىوقو رفظلا ررصنلا لا ىقلاو ةكذلملا لزنا يذلاوه هنال مهلتف هللا نكل و مهولذقت م !

 ينالا ةيمرلا نا 0 ا كلو تيمر ذا ] دمحم اي ثنا [ تيسر امو ] عزجلاو عزغلا اهنع بهذاو

 تناك اهنكلو رشبلا يمر رثا هغاجيام آلا اهرثا غلب امل اهتيمر ول كلنا ةقيقعلا ىلع ثنا اهمرت مل اهتيمر

 اهتروص نال ملس و ةلآو ةيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةيصرلا تبثأَك ميظعلا رثلا ىلذ ترثا ثيح ةللا ًةيمر

 ةقيقحلا ىلع. ةيمرلا لعافوه هللا ناكف هللا لعف رشبلا اهقيطي ال يذلا اهرثا نال هنع اهافن و هنم تدجو

 ةدعبام عفرو نيل فيفختب ىلز هللا كلو  ملَدَف هللا كل و ىرق و - الما لوسرلا نص دجوت مل اهناك و
 ىذعملاو هولجي ا لاق اليمج ءاطع [ ًانسح هالب ] مهيطعيل و 3 نينماؤملا يي ابيلو .]

 [ ْمكلُذ ] - مهلاوحلب [ ماع مهئاعدل [ حيمس لإ ناار كول لإ لعن امال لسنا لعف نينمؤملا ىلا ناسك



 (ه-0
 مرد ءمرس | عيمم وامصب مه بص

 اوبرْضاَو ٍقاثعألا قر اويرضاف 50 ارك نذل بولد 5 ا 1 اوما يذل اوكيثف مكعم ينا

 م ساد ورب ل سل سا 2م 0 -ج ماعمعم ص ” ل 8 َّك هدو

 6 باَّعْلا نيد هللا ناف ةلوسر و هللا يقئاشي نم ِ 7 هللا اا مهاب كلذ م 5 ناذب لك مهكم

 ق رابدألا مهولوت الف افحز اور 5 يق اذإ 55 يذلا 59 ٍراْثلا ٌباَدَع نيرفكلل نأو ةوثودق مكلذ ” م سومو ربروم 22 ا 2 هه م < عمعوطرم معا

 بصتني ناو - مكعب لإ م اثلا الدب نوكي نازوجب [ يحوي ْذاَو ] لاتقلا طاوس يف مدقلا تنبن ةأرجتلاو

 ىرجم يحوي ءارجا ىلع وا لوقلا ةدارا ىلع رسكلاب ي يلا ئرقو - يحوي لوعفم [ مكعم ينأ ] تتوب
 نوكي نا زوجت [ اربرضا - ىفلاس] هلوقو - مهرتبنف تهبثنلا ىلم مهنيعم ينا ىنعملاو كد يا هلوقك لوقي
 برض نم غابا تيبثت الو ةرّقكلا بولق يف بسعرلا ءاغلا نه مظعا ةنوعم لا وانت مكعم يا هلوقل اريسفت

 لوقت ام مهلابب اورطخ# 5 كتيبثنلاب داري نأ و زيسفت رقم نوكي ن ازوجتو - م صخلا ةيامغ اعاد : مهتانعا

 فلملا ناك ليق و  ةكئلملاب نودمص مهنا هب نونقيتي امم اووهظي ناو لاذقلا ىف مهتاّينو مهمئازع عصتو مهبولق هب

 نقشكنفل انيلع اولمح ىُحل هللاو نولوقي نيكرشملا تعمس ينا لوقيف يتاجف ةهجو نونرعي يذلا لجرلاب هبشقي
 ليقثنلاب كيور ىورقو  هنودبعي )ل ءالؤهر ملوووبعَت مكنال مكرصان هللا ن ان اورشبا لوقيف نيفصلا نيب يشميو

 ارييطت و ارح اهيف برضلا عاقيا ناكف لصافم اهنأل مياذملا يه يتللا قاذعلا يلم ارا [ قاعألا قر

 ُهنيَشَع هرعش»ر# ميشملا لطبلاٌةماه ٌبرْضأو « ع« لاق ماهلا برض ىنعي قاذعالا قوف اهنالسئررلا دارا لهقو -سرلل

 اويرضاف ىنعملاو فارطالا ديري عباصللا [ ناّدمْلا ] و * الفنان سأرلا ءاوش باما ًابضَع « ةلساب ءاراج يفوهو
  اعم نيعوذلا مهيلع اوعمج# ناب مهرماف لققم ريغ ىلع وإ لقسم ىلع عقاو اما برضلا نال ئوشلاو لكاَعَتَلا
 لاق هناك هب مهنونبتي ام ةكئلملل اًنيقلت اوس يذلا اوُنبَتف هلوق بهقع نان لكم درت نا نكت نرد رع نازل
 يقاس يلوق مهل اولوق ليقف مهنبثن فيك اولاق مهناكوا - َبْصرْلا اورفك نبذل بولد ف يقلاس يلوذ مهل أولو

 هلحم و لجاعلا باقعلاو لتقلاو برضلا نم مهباصا ام ىلا ةراشا [ كلذ لا مه اذه ىلع نوبراضلاف

 نال قشلا نم ةقتشم ةقاشملاو مهتئاشم بسمب مهيلع عقو باقعلا كللذ يا هربخ [ مهناَب ]و - ءادتبالا ىلع عفرلا

 ىف !ذه نال كثلقف ةاداعملا قاقتشا نع مانملا ىف تنس ر - هبحاص قش فالخ قش يف نييداعتملا لك

 مم تكاوزر ةينداخي رفا صح يف اذه ىال ةثاشملا و ةمصاخملا ليق امك ةردع يف كلذو ةزدع

 ةرغكلل [ مُكلُذ ]يفر مكنم دحا لك باطخاوا لوهرلا باطخل ٌكللُذ يف فاكلاو - قش يف 0
 ىلع ادنقت ملوك الروخ و نا مل باقعلا وا باقعلا مكلذ ىلع عفرلا مُلَذ لحم و تافتلالا"قيرط

 راولا نا. . ىلع , كينصنا وا هيهجو يف مهل ىلع فطع [ َنيِرفكلل ناو ] - هيرضاف اديز كلوقك هوفر 3 3

 -ريبضلا عفوم رهاظلا عفرف ةرخآلا ىف مكل يذلا لجألا عم لجاعلا باذعلا اذه اوقرذ ىذعملا و عم ىثعمب

 كري يذلا مهدلا نتي فحنزلاو ار نيد م لاح [ اًفِحْر رسكلاب نيزغمل نأ و نسحلإ| أرق و

 عمجلاو ردصملاب ىمحعن اليل اليلذ هكسا ىلع بد اذا يبصلا فحز نم اين داب يأ فحنب ةناك ةترثكل
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 لافنالا ةروس

 ( 5*ع)
 ه2 0 هاد ةهربوءم ردد م رو ل ءممم 2 ووهو-ءمو ه د 4 5 ها
 مروي ام ءامسلا نم مي ُلْرني و هدم ةنمأ ساعنلا ميسي قعر ع للا نا ” هلا يع

 «” هر هعو - سل ب هرب ىء

 للا ىلإ كير يحب ل 6 مادقأا هب ب تيت و مكيوُف ىلع طبر و نطيشلا ز زجر مك كبمهدي و 4

 مكل هللا وهر صاذلا ناف ةكئلملا نم رصخلا ارتد ادور [ هللا دنع نم لا رَصْملا امو ] مكبولق ىلع اطبر و

 مهدشْعَي ذا. * ةللإ ةرصن سروصنملا دولا دلع نمل بايسال| مم مهريغو ةكئلملاب ْرصّنلا امور ةكئلمللاو
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 رامضاب وا هللا هلعج ايبرؤا لعغلا ى عم نمت مللادتع نم ينامبو ارصّنلاب تريضورااكا ذآ نم ناث لدب

 هم

 ال لو عم[ ةنام] :: لجو رع هللريمصلااو [ نساقملا] بصنو ديدشتلا ر فيفختلاب ميمي ] 2و ة ركن

 سادُتلا مُهَشْعَي ىذغم ناك امل نكلو ىلب تاق - ادحاو ةلعلا و للعملا لعفلا لعاف نوكي نا بيجر ام تاق واق

 [هنم ] و- معتم يا انما ىذعمب هذسا نوسعنت ىنعملاو مهل ةنمالاو ساعنلا نا ىلع ٌةّنَما بصصتنا نوسعنت

 ىنعمب ٌةذمالا نوكت نا زوج تملف - ةءارقلا ةذه ريغ ىلعف“ تلق ناف هللا. نم مكل ةلصاح َةَنسَأ يا اهل ةفض

 ىلع بصنتين ا زوجي له تلق ىناف - اًذما نوسعذتف ساعنلا مكيشُمي ىلعوا هلم اناميا مكسعُتُي يا ناميال

 ساعّتلا ىلا نمالا دانسا نا ىلع هنمال ساعنلا مكاشغي يا مىدشْعَي لغاف وه يذلا ساعنلل ةنمالا نا

 ىف ساعخلا قح نم ناك تو يف مكمانا هنا ىلعوا - ةقيقعلا ىلع ساعنلاباخصال وه و ٌيزاجم دافعا

 اهالول ىلاعت هللا نم هل ٌةلصاح ًةنما مكيشغ امذاو مكنايشغ ىلع مدقي ل نا فوخملا ثقولا كللذ لثم

 دقو رئاظن هيف هلو هلامتحا نع نارقلا ةحاصف دعبتال تلق  لييغتلا و ليثمتلا ةقيرط ىلع مكاشغي مل

 نمار يظن و ريملا نوكسب نما كيرقو « نرش افن وهف فكباهت « انويَع ىشغي نا موذلا باهي «رعش « لاق نم هب ملا

 م موذلا نم مهعذمي ناك فنوخلا نم مهب ناكامم نا نكمل و ةمحز محر 1 نما و حنو 0

 وسور ةرايعلاب جاو هللا قه هيما لاتعلا:نعنسابقخلا سامع عل ل عنو رع اواخقر ب عفنصأ ار «هانولا هلا ةللا ى

 اهتلصو ةلوصوم ام ينج ىببا لاق مكرهطيل ام يبعشلا أرقو - ليقثتلا و فيغختلاب عرق [ ٌلَْبو - ناطيشلا نم
 ليقو- شطعلا ى م مهايأ هفي وخل و مهيلا دوو [ن طيشلا ز زجر و ] روهطللام لاق هناكف ةرج امبرجلا فرح

 مهوقيس دق نوكرشملا ناكر مهل لثمت سلبا نآكلذ و - نطيّشلا سجِر عرق و - هلييخت نم اهنال ةبانجلا

 مهل لاقف مهرثكا ملتحاف اوماتو ءام ريغ ىلع مادقالا هيف موست رفعا بسيثك يف نونمؤملا لزنو ءاملا ىلا

 متشطع دقو ةباذجأا. ىلع و اربع يلع نولصت متنا و قعاا ىلغ مكنا نومعزت 3ك باعما اي منا

 شطعلا عطق اذاف شطعلا مكدهجب نا آلا مكب نررظنتي ام و ءاملا ىلع هالؤه مكباغ ام قح ىلع متنكولو

 اورطمقرطملا هللا لزناف اوقفشا راديدش انّرح اونرحف ةكم ىلا مكةيقب ارقاسو اردحا نم اولتقف مكيلا اوشم مكفاذعا

 يداولا ةردع ىلع ضايعلا ةباحماو ملسو هلإ و ةيلع هلل لقتدل وورش اهنا تداولا جرجس ئنطناليل

 تلازو مادقالا ةيلع تتبث ىقح ودعلا نيبو مهنيب ناك يذلا لمرلا ديلثو اوأضوتو اولسدغاو باكرلا اق



 سس يس 0

 ( هدر

 رصنلا هو مكي ب ٌنئدطَلَو ىو اهلا ةلتج امو © نفور ةكئلملا ( نم فلكي مكدمم ينآ م هوووو و هم هر عه هم هزم

 هناك نس يف ليثرجج لزن ليقف - هيف فلتخا تعلق -ردب موي ٌةكتلملا ثاتاق له تلق ناف - لوقلا نم

 بلاط يبا َّ يلع اهيف و ةرسيملا ىلع ةئام سمخ يف ليثاكيم و ركب وبا اهيفو ةنميملا ىلع كلام

 ثلتاق ليثو - ثلتاقف مهنانكا نهب اهبانذا اوخرأ دقو ضييب مئامعو ضب بايث مهيلع لاجرلا روُص ف

 كللذ ناك نيا نم دوعسم نبال لاق هنا لهج ىبا:نعو - نيج مويو بازحالا موي لتاقت ملوردب موي

 نم الجر نا يورو - متنا ال انوبلغ مه لهج وبا لاقف ةكئلملا نم لاق اصخش كين الو عمسن اذك يذلا توضصلا

 دق برشملا ىلارظذف هقوف طوسلاب ةبرض توص عمس ذا نيكرشملا ىم لجر رثا ين دتشي وه انيب نيملسملا

 ندم نم كللذ تنّدَص لاقف ملسو هلا وهيلع هللا ىلص هللا لوس يراصنالا ثدحن ةهجو قشر ايتانممارشا

 لبق يدي ع هسأر عقوف ردب موي ةيرضال ندكرشملا نم الجر تالت ينزاملا كاد يبا نع و - ءامسلا

 فاك دحاو كلمف آالاو نينمئوملا نونبثي و داوسلا نورد اوناك امناو اولتاقي مل ليقو - يفيع هيلا لصي نا

 ملاص موقو دوم نالب كلها و طول موقّيادم هحاذج ىمهشيرب :فىاها ليئربج ناف مهلك ايندلا لها كلالها ف

 ضب مكل فدو ىلاعت هلوق هذم و هعدت ذا ةفدر فلوق م اهجتفو لادلار سكب [ ندفدرم ] كيرقو - ةدحاو ةحيصب
 رلخب الف هدعب تّدج اذإ هنعبتا فارقك هتفورا لاقيو هّنعبتا اذا هايا هتفدرا و مكفدر ىذعمب نولجيعتستا يذلا

 نوكي نا نمولخاالف نيعبتموا نيعبتم ىفعمب ناك ناف - نيعبنم وا نيعبتم ىئذعمب نوكي نا نم لادلا:روسكملا

 مهتومدقتي يا نينمؤملا هيا نيعِبْتُم ىنعمبرا  ضعبل مهضعب نيعبتموا اضعب مهضعب نيب ىنعمب

 وا - مهظفحر مهنيعا ىلع اونوكيل مهتتاس ىلع مه مهيديا نب مهنوصدقيو مهنوعيشي مهل نيعبّتسوا مهسفنا مهوب
 ةروس يف ىلاعت هلوق هجولا اذه دضعيو ةكللملا نم مهريغ نيعجتم را نيرخا ةعئلم مهّسفنا نيعبْتم ىنعمب

 وهف مقفلاب نيفدوم أرق 00 - نيموسم ةكئلملا رم فالا ةسمخل + نيرا شانيل طاير مال

 نهفدارتم يا نيفدترم هلصاو لادلا ديدشتر اهمّضو ءارلا رسكب َنْيفَدَرَم ىيرقو - نيعبّدموا نيعبنم ىنعمب

 را لصالا ىلع رسكلاب ءارلا تكرس نانكاس ئقتلاف لادلا ىف لاعتفلا ءات تمغذاف ةفدترا نم نيعبتمرا

 راع فاش عقفازيلا عيجلا اع ةكئلملا نم فالاب يدسلا نعو - مدملا عابتا ىلع مضلابو لادلا عابتا ىلع

 نيفدرمل َِ نيرخآ ةكئام ةكئأملا فادراب نيف درملارسفي ملو ديحوتلا ىلع أرق نملر تعي مف تلق ناف  نارمع لآ

 - مهل عابتآ مهاوس نم ىيذلا مهنم هوجولا را مهنم لتاق نم فلالاب كازملا ناب تتلق - مهريغ مهفادتراب

 مكدادماب مل بايقساف ىذعملا نال مُكدمم يلا هلوق ىلا تعلق -[ هلعَج او ] يفر يمضلا عجرب ملا تلق ناف
 - لوقلا ىنعم يفوهف رمضملا لوقلا لوعفم هذال مكس ينإ هلوق ىلإ تاذ -رسكلاب أرق نميفف تلق ناف
 ينبل ةنيكسلاك رصنلاب مكل ةراشب الإ [ ىرشب لا ] مكدمم هيلع لدي يذلا دادملا ىلا عجري نا زوجيو

 منم انيكستر رصنلاب مكل ًةراشب ةكئأملاب كادمالا لكف مكتلذو مكقلقل متعّرضتو مقذعَتسا منا يذعي لييئارنسا
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 هم م هوم هتم م 05 ا

 نيتملا توملا ىلا راغصلا ىلع قاسيو لذقلا ىلا ٌلتعَي نم لاهب ةميزغلا ورفظلا ىلا مهبرامني مهوووجعر و

 ناك ام هذا ير و ٠ ٌةلاجَر اوناك مهنا و ددعلا ةّلغل مهنرخ ناك لهقو - اهيف كي ال اهيلا رظان ةبابسال كهانشم وهو

 ريفنلاوريعلا ناتقئاطلا و [ ٍنيتغئاَطلا ىدحا ] نم لدب مك اًهتأو كذا رامضاب بوصنم [ ْذإ ] - ناسراف آلا مهين

 ةكوشلاو مهتدع و مهددعار يفخلا ىف تناك ةكوشلا و اسراف نوعبرا آلا اهيف نكي مل هنالريعلا [ ةٌكوَشلا تاَدرِيَع ]و

 نا نول يا حالسلا كلئاش مهلوق اهنم و اهابشل اذغلا كلوش لاقي و كلوشلا ةدخاو نم ةراعثسم ةدخلا

 هتبثي ا قب نا ] ىرخالا ةفئاطلا نوديرت الو ةدش الو اهل ةدحال يتلا ةفئاظلا اهنال ريعلا مكل نوكت

 نم نئضق امبو ةرصنلل مهلوزن نم ًةعتلملا را امب و ةكوشلا تاذ ةبراح< يف ةلزنملا هياب [ هقملكب ] ةايلقتل و

 ربادلا عطُق و. مئاطلا ةرباد هذم وربدا !ذاربد نم لاف رخألا[ربادلا ]و ءردب ينيلق يف مهخيرطو مهلذقو مهر

 يف مكئزري ام اوقلت ال ناو رومالا تفاسفس و ةلجاعلا ةدئاغلا نوديرت مكنا ينعي لاضيتسالا نع ةرابع

 ولعو قتعلا ةرصن و نيدلا ةرامع ىلا عجري امر روصالا يلاعم دبري الع رزع هللاو مكلاومخا و مكنادبا

 مهتوق رسك و ةكوشلا تاذ ةغئاطلا مكل راتخا فكلذل و نيدارملا نهب ام ناش و نيرادلا ىف زوفلا و ةملكلا

 هقملكب ىو -اميفام وريعل هاندا ضراعي الام مكل لصح و مهلذاو مكرعا و مكنكقب مهترثك بعاغو 0

 ع حلا قدي ةريدقت فرذعمب تلق - [ قحلا قمل و ] هلوق قلعت امب تلق ناف - ديحوتلا ى
 جن ب رفكلا لاطبا و ةراهظاو مالسالا تابثا وه و امهلالا هلعف ام كلذ لكعف لطابلا

 لعف اميف هضرغل ناهب اذه و نيتدارالا نيب زيبمت لولا نا كلذو نانئابتم نييذعملا نال ) تلّذ اريركت اذه

 ضرغلا اذهل الا كلثلوا لذخن الو نيو اهيلع مهترصنو مهل اهريغ ىلع ةكوشلا تاذرايتخا م

 هيلع قبطني و صاصتخالا ىنعم ديفي ىتح ارخاتم فرذعملا رقي نا بسجب و ضارُالا ديس وه يذلا

 ليقو - مُكدعَي نا نم لدبوه 8 قلعت مب تلق ناف - عاطايَب قلعت دقو ليقو - ىنعملا

 نولوقي هللا ىوعدي اوقفط لاتقلا نم ٌنبأل هنا اوملع امل مهنا مهتئاغتسا و َلطاَْلا لطي قل قعمل هلوقب

 هيلع هللا ىللم هللا لوسر نا هنع هللا يضر رمع نعو - اذّكفأ نيثيغتسملا ثايغ اي ردع ىلمت انرصنا بر يا

 مهلا وعدي هيديدم و ةلبقلا لبقتساف ةئامثلث مه و ةباعما ىلاو فلا مهو نيكرشملا ىلا رظن ملمنو هلأ و

 ةءاور ظقسا ىتح كللذك لاز امف ضرالا يف  دْبْعُتال ةباصعلا هذه كلبك نا مهللا ينتدغوام يل جن

 هاف كير. كيتوشانس كافك هللا ٌّىبن اي لاق' و ةثارو نم همرتلا و هبكذم ىلع هاقلاف ركب وبا ةذخاف

 - هلع بصف َباَجلُسا هيلع طلس وراجنا فذخت مكدمم يتاب هلما رو يرتكب

 ةراجشسالا نال لاق لئىرج# يادي ءارجا ئلعوأ لوقلا ةدا ارا ىلع رسكلاب مكادعم يي 1 أرق نذا 2 يبا 0 و
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 تجنو لئاسلا قيرط تدخا ريعلا نا هل ليفت يختل الو ريعلا ىن الر ئاسلا لذملا ىف ريغنلا مهو ةكم لها

 تاذيّقلا ميد و رومخلا ٌبرشنو روزجلا رحنن ىتح !دبا كلذ. نوكي ال هللا ال لاقف ةكم ىلا سانلاب عجراف
 مب ىضمف نع انا و ريعلا بصيمل اديدم نا و اذجرخ+ برعلا عيمج حب عماستيف ردي تنزاعملا و

 هللا نإ مك اي لاقف ٌليِئردِج لزنو ةّنَسلا ىف اسوي مهقوسل هيف عمتجت برعلا تناك ءام ردب و ردب ىلا
 لاقو ةباحصا ملسو هلإو ةياع هللا كك يبذلا راشتساف اشيرق اما و ريعلا اما نيتفئاطلا ىددحا مكدعو

 ريعلا لب اولاق ريفنلا ما مكيلا بحا ريعلاف لولذو بعص لك ىلع ةّمم نم اوجرخ دق موقلا نا نولوقت ام
 ريعلا نإ .لاقف مهيلع دور مث ملسو هلا و هيلع هللا للم للا: لوسز رهجنواوريغتف ودعلا اقلب لضزانلا كسل
 دنع ماقف ردعلا عدوزيعلاب كيلع هللا لوسراي اولاقف لبقا دق لهج وبا !ذهو رحجلا ديا دق

 ضم اف كرما رظنا لاقف ةدابع نب دعس ماق مث اذسحاف رمع وركب وبا ملسو ةللو هياع هللا ىلص ىبذلا تمضغ

 هللا لوسر اي ورمع ىب دادقملا لاق مثالا نم لجر كنع فّخت ام نبا ندع ىلا ترسول هللاوف
 تنذا بهذا ىسومل ليئارسا ونب تاق امك كل لوقن ال تببحا امثيح فعم اناف ةللا كرما امل ضمن

 اذم قد ثماو ام نولتاقم امكعم انا التاقف كبرو ثنا بهذا كلو نردعاف اًنبه ل الئاقفا تلي 5

 راصتألا ديري وه و ساذلا اهيا يلع ارريشأ لاق مث ملسو ةلأ و هيلغ هللا نيتطرفللا لوسرا كرنقا فركت

 تناف اذيلا كثملصو اذاف انرايد ىلا لح فكمامذ نم هارب انا ةبقعلا ىلع ةوعياب نيح هل اولاق مهنال

 راصنالا نوكتال نا فوخشي ماسو ةلاو هيلع هللا ىلص ىبخلا ن ناكف انءاسنو انءاذبا هنم عذمن امم كلعذمن انماصذ يف

 لاق هللا قسرا انديرت فاك لاقف ناعم نب دعس ماقف ةذيدملاب همهد ردع ىلع الإ ةترصن مهيلع لرتال

 انووهع كاذ ىلع كانيطغاو قحأا وه هب تندج ام نا اندهش و كلانقدمو كلب اذمأ' دق لاق لج

 اذه انب تضرعتما ول قعلاب ىنعب يذلاوف تدرا امل هللا لوسر اي ضمان ةعاطلاو 5 فرنك روب

 قدص برحلا دنع يصل انإ انردع اذب ىقلت نا ةركذ امو دحاو لجر افم فلخت ام كعم داذضغل هدضَخْف رجلا

 هلأ و هيلع هللا ىلص هللا لومر :حرفن هللا ةكرب ىلع انبرسف فىئيع هبرقي ام انم كيري هللا لعل و ءاقللا دنع

 هللاو نيتفئاطلا ىدحا يندعو هللا ناف اورشبا و هللا ةكرب ىلع ارريس لاق مث دعس ٌلوق: هطسب و.ملسو

 ردب مم غرف نيج ملس و هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسرا ليق هنا يور و - مرقلا عراصم ىلا رظنا نأ يناكأ

 دا يبذلا هل لاقف ماضي ل تاثر يف وهو ساجعلا هادانف ءيش اهنود سيل ريعلاب يلع

 ةلوقل مهضعب نم ةهاركلا تناك و تدعو ام كاطعا دقو نيتفئاطلا ىدحا دعو هالا نال لاق : ملعب و

 مهراثيإل ريفنلا كاس دولاب ودلع هللا قل هللا لوسر هيف اولداج يذلا قا و نينمؤملا نم اعبر رد نإ و

 مهلوق مهلادجو نير مهناب م اسر ةلاو هيلع هللا ل هللا لوبسر ماعإ دعب [ نب امدعب ] ريعلا ي ةلت هيلع

 مهعزف طرف يف مهلاح هبش م 1 لاّكغلإ منهاركل فكلزؤو بهاتنؤ دعتسذل اذل تلق اله و ريعلل 0 ناك اص

 ارح

 معلا
 اع ع
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 ف نورتي مهو ترمنا ىلا وفاَسي امك نوبت ام دعب يقحلا ىف كدرلداج © نورك نيئمؤملا نم

 -هأيا الا نوجري الو نوشخ الو مهبر ريغ ىلا مهروصا نوضوفي الو ا مهر ىلعو ] ناميالا لمكتشي مل

 [اًقحت ] ةقدصلاو ةرلصلا نم حراوجلا لامعأ نيب و لكوتلا و صالخالا و ةيشخلا نبم براقلا لامعأ نيب عمجت

 كئلوَأ يه يتلا ةلمجال دكوم ردصموه را - اقح ًاناميا نودمؤملا مه كدلوأ يا فرذعملا ردصملل ةفص

 ناميالا لاق تنا نمؤما هلأس الجر نا نسعلا نعو  افح كلذ قحت يل اقح هللا دبغوه كلارقك ىوتصؤملا م هش

 فسعبلا وراخلاو ةّنجاا ورخآلا موهلا و هلسر و هبنكو هتكئالمو هللاب ناميالا نع ينلئست ثمذك ناف نانائيا

 ئروثلا نعو -ال ما مهلم انا ييرداال هللا وف َنوُكَسْوملا املا هلرق نع ينائست تنك نا و نمؤم اناف باسحلا و

 ينعي هنم مازلإ اذهو ةيآلا فصنب نما دقف ةئجلا لها نه هنا ههشي مل مث اقح هللاب نمؤم هنا معز نم

 ناميالا ىف ينثنسي نم قّلعت اذهب و اقح ىمؤم هناب عطقي الف اقح ىيذمؤملا باوث لنا نم هناب عظقي الامك

 ميهاربال اًءابتا لاق فكناميا يف ينثتسق ما ةداقفل لاق هنا هذنع يكخر - هيف ينتتسي ل ندم ةفينحوبا ناكو

 كرش[ تجرد ] لب لاق نوت مل وأ ةلوق يف هب ثعيدتقا اله غل لاقف ٌيلرغُعي نأ عمطا يذلا و هلوق. يف

 ليبس ىلع ةمثاد ٌةذسح عناذم مهل يذعي ةذجلا ميعن [ مدرك قر و ] مهزاهسلز راجت و[ رع م ] ةزنم ولع و ةماركو
 هنا: ىلع فاكلا لكم عفتري نا امهدحا -ناهجر هيف [ كير ككجّرحا امك ] باوثلا ىنعم اذه و ميظعتلا

 ليفنت نم تميأرام ةهارك يف مهلاخ نا ينعي ىجارخا لاعك لاعلا هذه هريدقتت فرذح“ أدنبم ربخ
 رذقملا لعفلا ردصم ةفص هنا ىلع بصصنخي نا يناثلا و  برحال ىجررخ هارب ق م لثم ةازغلا

 جارخا تابث لثم اًنابث مهتهارك عم ثقبثو لوسرلا و هلل ترقتسا لاغنالا يا ل سلو ملل لافتا هلوق يف

 ةرجاهم اهنال اهسفن ٌةيندملا وا ةذيدملاب مالسلا ةيلع هّنيب ديري[ كليب نم ] و نوشراك مهو تلت نم كلآيا كبر
 ةبكعلاب .اًسبقلم اًجارخا يل [ قلاب ] هفكاسب تيبلا صاصتخاك هب اهصاصتخا يف يبف ةذكشتسماو

 لاح يف فكجْرَخا يا لاحلا عضوم يف [ [ نورك نينم ةمزملا نم اقيوف نإ و ] هذع ديحت ال يذلا باوصلاو

 نيغسوبا مهم بكرا ىوخنزا اهو ةمفطح ةراجت اهيف ماشلا نم تليقا كعزت وففاوا فىاذو - مهتهارك

 مهبجعاف نيملسملا بخاف اههيلع هلا هللا لونعمر ٌليئربج ربخاف ماشه نب ورمع و ضاعلا نب ورمعو

 ةبعكلا قرف لهجوبا ئدانف مهجررخ ربخ ةكم لها غلب اوجرخ ملف موقلا ةلفوريخلا ةرثكل ريعلا ى
 دقو - ادبا اهدعب ارحافت ل دمحم“ اهباصا نا مكلاوصا مكريع لولذ و بنعم لك ىلع ءاجنلا ءاجنلا ةكم لها اي

 ءافشلا نص لزن اكلص ناك تيأر ابجع تيأر ينا اهيخال لاقف اير بلطملا دبع نب سابعلا تخأ تأر

 ةرخصلا كلت (صرجح هباصا آلا ةئم تويب نم كوبا قبي ملف اهب: قلع مث لبجأ نم ةردمص ذخاف

 عيمجب لهج وبا جرخف مهئاسن ابذتت ىتح اووجنتي نا مهلاجر ئضرت ام لهج وبا لاقف سابعلا ابب ثدحت
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 تكاوعلا مما 2-2 20 مر هع ومص «مع ءعوممءوه د همم يربو مرض
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 انيديا نم هللا هعزنف انةالخا هيف تءاسر لفخلا ىف انفلتخا ىنيحردب باح رشعماي اذيف تلزن تماضلا نب

 هللا ىوقت فلذ يف ناك و ءاوسلا ىلع نيملسملا نيب ةمسقف ماس و هلأ و هيلع هللا ىلد هللا لوسرل ةلعجن

 ىلع اهتكرح داقلاو ةزمملا فدحب ٍلاَعْقْلَع كنواكسي نصيب نبا ارق و - نيبلا تاذ الضار ةلوسر ةعاظإو

 نم مهل ثطرش ام نابشا١ ىلأسي يا لاَفَنألا ىنولكسي ٍدوعسم نبا ارق و-ماللا ىف نع نون ماغدا و مألا

 ةانعم تلذ - [ لوسرلا و هلل لاقت لو ]هلوق يف لوسرلا و هللا ركذ يب عمجلا ىنعم ام تلق ناف - لافنالا
 لو اهيف هللارما لوسرلا لثتمُي و هتمكح هيضنقي ام ىلع اهتمسقب هللارمأي هلوسر و هللا ابصتخم“ اهمكح نا
 ٌءلئاقملا يساوي نا هلوسر هبرسآ و هللا ةمكح هتضنفا يذلا نا دارحاا و دحا يار ىلا اضوفم اهتمسق يف رمالا

 مهل طرش امب اررئاتسي الو ةيوسلا ىلع مهومساقيف تايارلا دنع اوناك نيذلا .نيغلا ليفنتلا مهل طررشملا

 نالتخالا قا[ هللا اوقتاف ]يف زاصتلاو باحتلا م نيملسملا نهب ام يف كاذ ح نقي"! نمي مل اولعف نا مهناف

 هللا مقزر امهف اودعاست و اوسأت و [ ْمكنْيِب تاذ اوعاضأ و ] هللا ىف نيَخأَنَم نيدحتم اونوك و مماختلا و
 انقفنا و اذلكا دق اولاقن لدعلاب مكمئاذغ اومسقا لاق و مهاعد أ مهنيب حالصالا ناكراطغ عورات عيل هبا لظفتر

 منيب ام ينعي مكيب لاوحا تلقا 5 َتاَذ هلوق ةقيقحام تلق ناف - ضعب ىلع مكضعب ريل لاقف

 تناك امل اهئارمضم يهو رودصلا تاذإب هاوقك .قافتاو ةبح#“ و ةفلا لاوحا نوكت نينح.نلاوعألا

 عج دقو بارشلا نم ءانالا ىناس نوديري كئانإ اذ ينقسا مهلوقك نيبلا تاذ اهل ليق يدلل ةسنالم لاوحالا
 فوقوم ناميالا لامك نأ مهملعيل هتابجومو نامياا مزاول نم ةلوسرو هللا ةعاطو ىنيبلا تاذ حالصإو رقكا)

 زرقا وتوتر ]لو يف مالو  ناميالا ىلماك متفك نا[ نْينوم مثدك نإ ]لوق ىنعمو - اهيلعرثوقلا ىلع
1 

 س صورت مرسم

 ٌّ نردم 0 3 كلنلر 1 هلوف ةيلع ليادلاو كثيكو تنيك مهلعص نم نيدلا ناميالا اواماكلا امنا يا مهيلا

 مايل ه

 ىلب لاق ا 2 رع هل نجت م قفل قارخحاك باقلا 3 لجولا ءادردلا ما نعو - تعزف[ مويوأل تلجو]

 هشطبو هناطاس ةزعو هلالج نم ان ملل مط عتلا ةركذل ثعزف ينعي هبهذي ءاعدلا ناف هللا عداف تلاق

 هقمحتر ركذ كللذ, نت هللا اركذ ىلا | مهيولفو مهدواج ى 1 00 ف ركذلا فالخ ركذلا اذه و هباقعو ةاصعلاب

 متغلاب 01000 عزخيف هللا قدا هل لاقيف ةيصعمب مهيوا ملظي نا ديري لجرلا وه لوقو - ةياوثو هقفارو

 سفن ةذينامظ و انيقي اهب اودادزا [ اناميا |. مهتدار] ثّورَف هللا دبع ةعارق يف و - قبو يف قدووحن ةغل يدر

 عبس ناميالا ةرب هره يبا نع و- لمعلا دايز :ز ىلع لمح دقو مدع كين هيلع لولدملل ئورقا هل [ىالا رهاظت ىلا

 - ناميألا نم فه دا او قيرطلا نع ىذا ةطاما اهانداو هللا الا هلا ١ نا ةدايش اه العا ٌةبعش نوعبس و

 اهلمكتسي ما نم و ناميالا لمككسا ايلمكتسا نمف حئارشو ضئارخ و اذذس ناميالل نإ زيزعلا دبع قب ومعر فلا

 رممربإإ ممسصص ةه 0 0 0

 م لاغنالا ةروس

 9 درج 1



 (كوللا)

 3 هيوص 7 0 2 © ” وربه تدمي“ هت اه هع ده

 0 | مهرس

 © مهحرلا نمحرلا هللا 02-5 :

 7 مي 2< نم 7 مام يل - م مهرب تو

 هما اوعيطاو مليا كا وجا او ا اوثتاهغ ل. لوسرلا و أل لاَغنلا لق.“ ٍلاعنالا ىرع كلنولغ ل

 0 لا معا ع ا وا ا :
 ينيذه لضفل [ لاصألا ر ردغلاب ] رفتلا نسح ىلا برقا و صالخالا .ىن لخدا ءافخالا نالرهجلا نور .امالك

 سل ما ما 66 3 : 7 3 دووم 0 -..

 لخد اذا لصا رم 5 د ىورم و - تاودغلا يهر ودغلا تاقراب ودعا 1 .ىذعم و - ماودلا داراوا 3 ٍنوكفولا

 نرهل دوز ةللاززكيذز نع قؤلغتي نيذلا سلا .ريلفغلا نم نكذ ل و] 'ودغلل قباطماوه و.رفعاو رصْفاك ليمالا ىف

 هللا :ةملحر : نم بزقلا وب ةفئزلا 00 ىذعم و مناع هللا تاولص ةئئالملا مه [ كرر تدع يلا نا ةثع
 م ها ل82 22 2

 ةريغ هب نوكرشي ال و ةدابعلاب هنيصخخد و [ نيدجم# هل و ] هتاضرم ءاغتبا و هتءاط ىلع مهرفرتل هلضف و

 فارغا ةروس أر نم ملس ر هلأ ر هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع - نيفلكملا نم مهاوس نمب ضيرعت وهو

 0 0 ١ - ١
 « ةميقلا موي هل اعيفش مدا ناك و ارتس سيلبا نيب و هنيب ةميقلا موي هللا لعج

 1 - عت هو الح حس

 لافنالا ةروس
 مو 3 3 .٠

 يزاغلا هلفني املفنلاو ه لفنريخ 9 ئوقت نأ عم ددجا لاق-هثاطعوهللال فف نم اهنال ةمينغ'ا |[ لفذلا]

 0 - + 6-2 5: 4 كي 1 54 3

 ةلف اليدق لكق نم برعلا ب ءالجلا ىاع اضيرد مامألا لوقي ناوهو مذغملا نم هموم ىلع ادئاز داطعي يا

 . 5 ا 03 52 50 5 < 1 لالجلا دا 6 2
 5  ةثدم دعو امد ءافولا مامالا مزاب و لغنلا سمح الو ةعبر وا ةوصن مكلف وأ مكل وف مكيصا ام ءيرسا لاذ وا - ةبلس

 يفور دب مئانغ يف نيماسملا ىإب فاقخا عقر دقل و - مزايال هير دحا يف هلا همحر يعناشلا دنع

 م نير راصنال ١ ,يرجابملل أ اهتمسق يف مكعأا ندا و مسقت فيك م 17 و ةلاو ةيلع هللا ى ص هلل راو اان لوس

 ليق و-مكح اهيف نحال سها ءامشنب مع اهيفمك# ا اهيف مكاحلا وه وهللا لوهرل ىه مهل لقول ليقف اعيمج مهل ما

 28 كد 00 تل ت1 ورام

 مكل أدر انك تايارلا دذع اوناك ىنيذنا ةرجولاو خويشلالافو نولتاقملا نع نايشلا لاقف اوعزاذتو مهنيب اميف اوفادخا

 0 . / 0 اع عدي اي طر
 ريثك سانلاو لياذ مدغملا ماسو هلا و هداع ةللا ىاص هللا لوهرل اولاقو مزمن نا اهدلا نروزاحند ةكفو

 0 م00 5 -ٍ 3 : :
 موي ريمع يخا لدف صاقو يبا نب دعس نع و - تلرذف كاباح#“) تمرح تار ام الا طعت نأ

 هدد هللا نإ هل ثلقف هللا لوسر ىلا هب كئعف ىئبجعان هؤيس تدذاو صاعلا نب ديعس ةب ل ردب

 هدحرطف ضيقلا ىف ةدرطا كالو ين اذه ىسيل؛لاقف كفيلا اذه يل بسيف نيكرشملا ىد يردص ىفش

 تلرنا' دقو هالا لوسر ينداج ى ىتح الياق آلا تزر اه امف 0 | لدق نم هملا الا هملعي الام ي

 ةدايع نع و - هذكن بهذاف يلراص دق هناو يل سيل ر فيسلا ي أم كلذإ دعس اي لاقف لاغنال ةروس
 ا ٍِي

/ 



 ( اعوا/ )

 2 .م ماعم ها 6 هم 0 2-20 مور# هي
 امنا لق ط ايتييتحا وأ اوااق اب مهنأت مل اذا و © نووصفي 3 مث يغلا ىف مهنودمي ل

 صاورعم و م ه يداوم واد 03 هاراو مريس 6م 3 هر 2 عام

 نارغلا ترد اَذإَو © نونم وي موقل ةمحر و ىدهو. مكبر نم رئاصب اذه يبر نم 5 | ىدري ام 2
 «هامهواأ 0# هيي. ا هم 6 5 .٠ هرمّدليس مرو هيرب عم 5

 ٍلوَقْلا م رجلا 1 ةعيخ و اعرضت فسفن يف. فيَ ركذاو © نومحرت ملعلا رتصنإو هَل اوعمتساف

 هب ترمأ ام فالخ ىلع هتسوسوب فلمعي ناب سخن هنم كّدسخفي اما و [ ٌعْرْن نطيشلا' نص كنعد

 ىصاعملا ىلع مهيرغي نيح سانلا سخني هناك سخذلا وزرغلا غسخلا و غزفلا و - هةطت لو [ هللاب عَتْساَف ]

 مقنو هلو ديل للا ىلع للاب ويسر لاغا تسلزن اهل ابنا ينور ود هج دي :لهقاادك :اغزان عزقلأب لتو

 يبا لوقك بضغلا ذارتعا ناطيشلا غزنب كاري نا زوجي و  َكذَمَْي اما و لزنف ٌبضَعلاو بر اي تفيك
 بفاط مهلو5 نم ردصم ةذم ل نطيشلا نم فيط ه ينيرتعي اناطيش ققلاقا ةذع هللا يضر ركب

 فيطي فاط نم لعين فييط فيفغتوه وا « فيطي لايغلا كلب ملا ىتا « ع «لاق اُهِيَط فيطي لابغلا هب

 بوجر نم مدقت اهل ريزقتو ديكات اذهو نيرمالا لمتحت وهو [ ئئط ا ثئرقو - ندب فوطي فاط نم وا نياك

 ماعلا و ناطيشلا نم غزذ ىندا مهتباصا !ذإ مهتداع هذه نيقتملا ناو ناطيشلا غزن دنع هللاب ةذاعتسالا
 ١ :  0-7 : 3 011م :

 مهسعنأ هوعبلل ملو ميلا هي »سوسو امم اومذداو نادسلا اورصباف ةدع ىببذز هي هللارمإ ام | اوركدت | ءهكسوموي -

 هيف مهل !ددم نونوكي يا [يخغ غلا يف مهنر يا ,يطايشلا نان نيقتمب اوسيل نيذلا نيطايشلا ناوخا اماو
 ع 3 هوو مد م ع ص هاس06 و

 نع نوكسمي ال مث أ نورصُفي 0 مث 3100 ,ىذعمب مهودامي و -  دادمالا نم مهنودمي عوجرقو - مهنودضعي و

 نا يف « اههئاوك يف اولاج ليا اذا موق * عم ةلوقك مود متاوغإ و هلوق و اوعجري )و اورصي ىتح مهئاوغا

 نواهجأا ىلا هب قلعتملاريمضلا عجري د نيطايشلا ناوحللاب داري نا زوجي و - هلوه امريغ ىلعراجر بخلا
 ريمضلا عمج مل تلق ناف - اونا نيدلا ةلباقم يف مهئاوحا نال ةجوا لوالاو هلوه ام ىلع ايراجربخلا نوكيف

 ءيشلا ىبتجا * توغاطلا مهبل .ىلاعت هلوقك ادا هب دارملا تلق - درفم نطْيشلا و مهناوْحا يف

 هيبلا تييلج ثكلوقك .هذخلا ىلا هابتجناغ هلا :ىلفجنو ا دعلمتجلا» فكلوتك | هعتفن يا هسفنل دابج ىذعمب

 الا اًده نإ ىولوقي اوناك مهنلل ا م:الاغتفا ةفااهتعمتجا اله [ًابنيبتجا الول ] ىنعم و. اهالتجاف سررعلا

 تايأل' لعتفمب ثمسل و [ يلا ىحؤوُي ام بت امنأ لد ] ةحرتقم كيلع ٌلزنم اهتذخا اله وإ - ىرتفم كنا

 ءارصب اهب نونمؤملا نوعي ةئيب عج يا [ اا نارك اذه [رئاصب اًده] اها حركقمب تسلؤا -

 عامتسالا بوجو هرهاظ [ ودنا و هل اًوعمدساَ نارقلا كرف وق اذا و ]* بولقلا رئاصب ةلرذمب وهو ئمعلا' دعب

 ريغ ىف ٌةكسراص مث تلرنف ةولصلا ىف نوملكتي اوناك ليق و - ةولصر يغو ةولص ىف ناوقلا ةءارق ثعقو تاصنألا و

 نارقلا لوسرلا مكيلع ىلت ذاو هانعم لق و -نأرقلا هيف أرقي سلجم يف اوناك اذا موقلا تصخي نا ةولصلا

 ةدارق نم راكذلا ىف ماعوه [ كسْنَن يف كلب 1 1: ووزرات لوا ديفا القاه اوعمتسأف ةلوزن دؤع

 انلعتمر[ر عجل از رطل [ ةفيخ راع ا ] كلذ ريفو ليلهنلاو جيبسقلا و داعدلا و نارقلا '

|" 



 و7 تارعالا ةروس

 2 ءاعلإ
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 ( معوب )

 و ريبور نريد س مهر ى. هررص ةهربم 2 مرتدربو # هرب هع . «مرعع م همر 2.

 2 لجرا مهلا © © يقدم منك نا مكل نيت مهوعداف مكلاثم| نابع هللا نود نم نوعدت ن دل د

 ءءء 31 ْز هور هي ,عور هرم

 2 م وعدا لق“ اهب نول نركلا 15 نورت نأ ممل مأ 7-5 اهب نودتطتب دْيآ مهل مآ ” اهب
- 

 50 3 0 رز - ع 2 2

 يذلا ر و © نيسلصلا نئلوتي وه. و . بدلا لَن يلا ا ير نأ © نورظنت 1 نوديك مث

 هيا < مرخص مص هود صدم ورع م دعو 2 مهرربلم < مسموم س مرر ه ه2 6 -

 مهنرد و اوعمسي 0 لا د 0 مهو كآذ © نورصخي مهسفنا 0 و مكرصن نوعيطْنسي ١ هذود 5 نوعدت

 هالو ص سامكد سمر هرب < 0 ممادعرو ه

 نم َكنَعَرنَي اما و © نيلمجلا 1 < ضرعأو فرعلاب رماو 1و قا را

 سام هرومم دمام 5<

 مه اذان اوركدَت ن هرقل نم را اذا ! وقتا ن نيل نأ © ميلع عيمس ل هللاب لعَتساَف ُن نطيشلا

 مكتادحا نيب لاعلا قرتفي مآ مهومتوعد نا ليقف مهتوعد نع نيثماص اونوكي نا ةرمتسملا مهلاح تناكف

 11 مهرب ه ء 0 3 4

 مه دعا لالا [ةيعللا نود قنص نوعدت نيذلا نا * مهتاعد نع مكتمص ةداع نم هيلع مكذا ام نيب و مهءاعو

 اونوكي نا مهرصا ىراصُم يا مهبءازهتسا معادما نابع هلوقو [ ملاَنَأ نابع ] هللا نود نم ةهلأ مهتومست و

 لاقف مهلاثما !دابع اونوكي نا لطبا مث مكنيب لضافت ال مكلاثم| نابع مهن كلذ ىمبث ناف مالقع ءايحا
 مورو هت مم 2 م2

 نوعدت نيذلا نإ ريبج نب ديعس أرق 3و مكلاثما نوكولمم كلام كابع كيو - [ اهب عرقا نفر مهلا ]

 هع ه

 هللا نود نم نوعدت نيذلا ام ى ,يذعملا و مكلاثمأ ناجع بسصت و نأ فيفحتب مكلاتصأ ادابع هللا نود نم

 يترادع يف مهب اونيعنما و [ مير نت كمر ةيرشجلا سبل ةيفاخلا نا لامعا ىلع ,مككاثما |دابع

 هللا ةمصعب قثاو الا اذه لوقي الا و مكب يابا )ل ىلا [ نورظنت الف ] مكواكرش و قنا اعيمج [ يردي مث

 انتهلا ضعي ؟ كرما 1 1 ل *ل كه موق لاق امك كاذب مهبطاخ“ نار ماق مهتهلا 1 دق اوناكو
 دما ا ابا 3 . م ام هس

 نا [ هللا 0 نا ] نور ال مث اعْيمَج ينوذيكف هنود 5 نورت اممم ءيرب ىنا مهل لاقف دوسب

 | يالا ىو ] هنلارب ين ءا و هبانك ىلا ىحوا "يذلا [ بذعلا لَ ُيَذّلأ ] هللا مكيلع يرصان

 كيلا نيرظاذلا نويشي [ [ فيلا 0000 ]- مه اذخب الو ةئايبنإو ةدابع نم نيحااصلار صني نا هتداع نم و

 *«يئرملا نوكردي ل مهو [ ورا للا ىلا هتقدح بلق نم ةروصب مهماذعا اورونص مهنال

 ةَعلك ريغ نم لهست و مهنم تا ام و مهتالخأ و سانلا لاعفا نم فىلافع ام ذخ يا دبجلا دف [وقعلا ]

 هرعش * لاق اورسعت 2و اررسي مالسلا هيلع هلرقك اررغني ل ىتح مهيلع قشي امو دهجلا مهنم بملطتالو مهاد

 نم لهست امو لضفلا ذخ ليقو هبضغا نيح يتروُس يف يفطنتال د « يتدوم يميدتست ينم وفعلا ىذخ

 فررعملا [ فعلا و ] اهرك وا اعوط اهب مهذخأي نارمأ تزن املف ةركزلا ةبا لوزن لبق كلذ و مهتاقدم
 مهنع ملحا و مهرامت الو مههفس لثمب ءاهفسلا يناكت الو [ نلجأ نع ضرعأو ] لاعفالا نم ليمجلا و

 لاقف عجر مث لثما ىتح يردا ا لاقف ليئربج لأس ةيآلا تلزن امل ليقو  مهنم كؤسيام ئلع ضغاو

 قداصلار فعج نعو - فىملظ نمع وفعتر كمرح نم يطعُت ور ىعطق نم لصت نا كرما كلبر نا دْمَكُم اي
 هك .2 - 01 - 3

 اما و ] اهنم قالخالا مراكمل عمجا ةيأ نارقلا ىف سيل و قاخللا مراكمب ملسو هلأو هيلع هللا ىاص هيبن هللا رما



 (ع98 )
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 امي ءاكرش هل عج اعااص اًمهبنا 50 ننركشلا 5 نود ايام انين 1 امه هللا اوعد تلقا
 ه6 هررضص يورتو بنوم سن سوعمسمو "عت 2 ما

 .ارصن مهل نوعيطتسي الو © نوقلخب مهو اًنيش 0 َنوُكِرسِيا نوكرشي امع هللا ىلعتت  امهددل
 مم

 عرعد م 7 هعوو عوملم مدور 5 دم «ةهع ءعوس © ريمو و2 1 2

 © نودماص مثنا م ١ مهومتوعدا مكيلع ءاوس - وعي 1 ا مهرعدل كاوا ©) نورصني مهسفنا لو

 ثباترا و لمجلا ىظ اهسفن يف عقوف هانعمو - هدورمتما و نيرا مرقك ةزبلا همني حراس زنق [رتر ديجتال

 تت لوعفملل ءاذبلا ى اع تَلقنَأ نورق 5 تت كيرلا تنام 5

 القف هيلا ىجتلي و ىعدي ناب قيقعلا وه يذلا امهرما فلام امن ر ءاركر تاي 0 اوعد ]

 نم ةروكذلا نال اركذ ادلو ليقو.- يربو ةندب ملص دق ايون اذلو :[ تلاه ليان تلهب د نقلا[ كنا ىلا
 ام [ امهدتا املف أ امهكيرذ نم لسانكي ع لكلو امهل ننوكذل و 3 انكيتا يف ريمضلا و 3 ةدوجأا و حالصلا 22 ا 0 2. ةماعلا : ِ

 5 2 و همهلع »2 هدد -_

 ةماقار فاضملا فذح ىلع هاكرش هل امهدلرا لعج يلا [ ةاكَرش هل عج ] يوسلا ملاصلا دلولا نم هابلط
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 هللا ىَلعَتَم ] هاوقب كلذ ىلع لد دق و امهّدللرا ىتأ يا [ اًمهننا اًمْبَف ] كللذك و هماقم هيلا فاضملا
 مهرب هد ةظ-

 مهاتا اميف مهكارشا ىنعم و كرشلا نم نابرب ءاوح.و مدانبو نيمضلا عج. :كييح [ نوكرشي امع

 نمخرلا دبعو هللا دجع ناكم كرليلذ:هبشاامو سمش ددعو كن دبعو علا دبعي مهذالوا مهتيمست هللا

. 5 4 3 14 1 
 ةلأو هيلع هللا ىلض هللا, لوسر دهع ىف اونك نيذلا شيرقل باطخلا نوكي ناوهورخآ هجو و. - ميحرلا ديعو

 راغق موب ه مكنع هللا ىرزام يصْقلايف «رعش «٠ دبعم ملاةصق نيف هلو ىلا نوتلا يمت لآ مهو ملم - - 7- - -

 يَا نكسب ةيشرد ةيبرع ًاهجوز اهسذج نم لع َو يصق : سفن نم مكةلخ ي ذلا وه دارير «* كدوسو ل ىرابيال
 ني ةدرالا اههدازا امس كيزعلاوجلا امي كرش هل ةعج ىوسلا جلاصلا كلولا نيم بل امل ا

 امهب اودنقا ىيذلا امهباقعالو. امهل ا ىن ريمضلا لعج و رادلا دبعو ىصق وعر لوزعلا دبع و فانم

 اكارشا هلل اثدحا وا  ءاكرشلا مهو كرش يرذ يا ًاكرش عرق و - هيف لكشا ل نسح ريسفت اذهو كرشلا ىف
 3 7: 1 58 0 - يا هب 3 3 3 و

 اهايا مهتيمستو اهيف 0 ىلع ءاذب [ نوقلخ# 27 هلوق 0 ىئرا ىرج“ هلي تيرجا  دلولا ىف

خ مهو دامح هنأل ع يش قالتخا ىلع ردقي الوا
 0-0 7 مهتدجع ى : 0 رجلا 0 مهتدجع ن ين

 هم مرور وم هررم عم - 22 عم

 نيذلا مه مهتدبع لب ثداوحبا نم اهيرتعي ام اهنع نوعفديف .[ نورصْني مهسفنأ 1 ًارصن ] مهتدبعل [ مهل
2 

 كاشرو ىدهوهام 2 !!يااى دهلا ى 21م اذصألا ةله اوعدت ل مهوعدت نأ و | مهيلع نوماحمو مهنع نوعفدي

 ميتا لولا كو ] لوب !| و ريخلا هللا نم نوبلطت امك مهم اوبلطت ناو ىفعملاو - مكودقي نأ ل ىلاوا-

 ) كعورتب 5 ها

 ءاوس نق دص م دلك نإ مقل اوييِيَسيلَك مطوع كاف هلوق هيلع لدي و هللإ مكبيج# امك موديل الو مكتبلظ و

 كفا اير 3 قه 51 هه
 ةلمجلا تكيعضو ّ 00 ما لف له كماق نافا ميعص حالف 9 هنا 5 ميتاعد نع مكمص ما مهومتو عدا مكيلع

 نم للا ربع اَذاَو و هلوقك مهساذصا نود هللا اوعو رما مهبرح اذا اوناك مهنال تلق  ةيلعفلا عموم ةدمسالا

 ١ فارعالا ةروس

 ام" ع
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 فتارعالا ةروس

 هزمجلا

 اك ع

 (.اعورع: )

 همو ممم همم . 9

 بيلا ملعا تنك ولو ' هلله امام هوان يسن كلذ 3 لك و ملتي 3 سئل 311 8

 ابد م .هّ بع عار مو 0 هد و« ااا 215 هيو ساعت" خس 2 و هده و
 يذلا وه 6 نوخمؤي م ريشبو ريذذ َّ 0 نا أ ِِج 2 يذم 01 و 2 : رْيَكلا هم تت ةكنسلا

 22 يلا بس سب ا يا ب امل ت4 مسموم ت6 0م 0 2 3 0 ه -

 ملف * هب ترم اًهيْفَح المح ثلمح اهيشعت املن < اهلا نكسيل اجور اهذم َلَعَجَو ةدحاو سفن نم

 0في عشا نيت ءادإ لق ةبارق كذيب و انذيب نإ هل اولاق [ثيرق نا ليقول اهب ملاع يا ىفح كذاك

 ولو مهرهغ نع اهملع يبوزت و ةبارقلا لجال اهتقو ميلعتب رهصتخلت اهبز دلتا نو يفح فكناك اهنع كنولغسي

 رئاسك صيصخت ريغ نم ٌديعبلاو بدرقلا ةَعلِبم تنكل هب كرادخا ىف هللا اهنرع ةعلصمل اهنقوب تّربخأ
 ماع نم ةنال اهنع لاوسلا ةركت فكنا 0 يفح فكناك ليقو فيلا يحوأ ام

 - هللا لع اهمأع املا و  ككونَدسَير رك مل تلق ناف - ةقلخ نم !دحا توي ملو هب هللار ثاتسا يذلا بسهغلا

 مهلك يف قاذتللا ءاملعلا ريركت |اذه ىلع و 0 ٌىفح كد هلوق ةدايز نم هب ءاج املو ديكانلل تاق

 [نوماعي ل سانلاَرثَكا نكلو ] ةفيفح يبا ٌبحاص ليلا نب دمحم مهنم ةدئاز ةدئاف نم رركملا نواُخبال
 نم ةيبوبرلاب صقخب امع ءافننإلا و ةيدوبعلل راهظاوه [ كام َّل لق ] « اهبرلعلاب صتخملا هنإو اهي ملاعلا هنا

 ا شام لإ ] ديبعلاو كليلامملا امكررض عفد الو عفن ٌبالتجا يسفنل كلما ال فيعض دبع اذا يا بيغلا ملع

 ةيلع يه ام فالخ ىلع يلاح ثنأل [ يسرع معا تنك ولو ] ينع عفدلا و يل عفنلا نم يكلامو

 ةرم ابلاغ كا ملو اهنم عى ردن ينسميال ىتحراضملاو هوسلا باذتجا و عنانملا رازغتساو ريخاا راثكتسا ىم

 0 [ لإ اَنآ نإ ] ريبادنلا ىف : اكطخشضو ابيصطنو: تا اراجخلا ىءارساخ وناحبار وب بورنعلا ىف. نرخ 0

 ريشبلا و ريذنلاب قلعتي نا زوج“ [ نوصي موق ] بيغلا ملعا نأ نوناش عامر انعو اريشبو اريذن كثلسزا

 يا انوذعم ريذخلاب قاعتملا نوكي و هدحو ردشبلاب قاعتيرا  مهيف ناعفنت امنا ةراشبلا و ةراذخلا نال اًعيمَح

 يهو (اهجك اهنم عج 1م دأ سفن يه و[ ةدحاو سفن نم ]*نونمؤي موغلر يشب و نيرفاكللُر يذَت الا

 [اييلا يسيل اجرا مسا م رم كلل عَج ةلوقك اهسنج نم و  ةعالضا نرسم عاض ىره مدا هسم نم اهقلاخلاءاوك

 قريت لاك ةفسانقعي هعنياع ازا ون يلسنا ا هبؤ ليما سنجلا ىلا سذجلا نالرفذيال و ليمي و اهيلا نئمطيل

 دعب ركذف كسي لاقو هنم ةعضب ةنوكل هسفن ةبح“ ةيكتو ةكأو ىلا ناسنالا ىنكسي امك غلبا ةبحمل) و

 فلا رع ركذلا نال مد اهب. نارملا ن !! وبدلا خرتضغلا عمم 3 اباهذ اح اهنم - ةدحاو هلوق ف 200

 نايشغلا كلذك و عامجلا نع ةيانك يشنتلا و.- نو آعملل ًاقابط ىسحاريكذتلا ناكف اهاشغتي و ىثنالا نلاعز

 قاسيا انحني و نعل ل نقلت ام ةنس. قات 3: مل و اهيلع نخ [ اهيَفَح المح اتليح ا نايثالاو

 لد يدبك ىلع هفخا ناك امم اهدلو يف لوقت سضعب عمسن دقو ةئاقثتمي امك هاقثكست ملو لكذالا و برعلا

 هزاع 6. نس

 افيفخ المح تلمح ليثو - قالا الو جادخا ريغ نم هداليم تق و ىلا هب ثضمف [ هب ُترَمَك ] نلمح

 © تمص ل. ةهنم تدم <

 هنا تريارجل ب ىبحي أرق و - هي ُثرَمَتساَف سادع ىببا أرق و- هيبارعتنواطي وعش ا عنإدن ثرمد ةفظْخلا نعي
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 سا ا ا | لل كا 3< 1.

 ( ور

 ًُ و6 هع (مر >2

 ها آل 3 اهيل 10 يب دن اهملع اما قنو اهدسرم نابآ ةعاملا نب 2ع ءاكتوادشي ق نوهمعي مهنايغط

. 0 

 هللا دنع اهملع امنا كك * اهْنع ي يح كنك 0 ع تعب ل مكينات 1 ضرألا و و تومسلا ىف تلقت

 م م هدد 6م سورب مر ربل *<

 لعل ليق هناك مهلجأ برك لذ نوكي نا ىسَع هلوقب تلق [ نوئمؤي هدعب اثمي لح يابن ] هلوق قلعتي مب

 ثيدح يابو قع حوشو دعب نورظتني اذ امو توغلا لبق نارقلاب ناميالا نور نابي ال مهل امف بر دا دق مهلجا

 افطع مزجلا وداهل ا ىلع عفرلاو نوذلاو ءايلاب مهرْدَنَو يرق - اونمؤب نأ ني ديرب

 اولاق دوهيلا ى ىم اموقنا لبق ّ ٌفئواسي ]*مهرذيو دحا ؛ ةدهي ال هللا للخت نم ليق هناك هل يداه الك لحم ىلع

 هللا نا مهملع عم مهذم اناحتم) كلذ ناكو يه ىنم ملعن اناف اًدين تنك نا ةعاعلا ىتم انريخأ دمحم اي

 ةغاسلاب ةميقلا تيمسو ايرثلل مجخلاك ةبلاغلا ءامسالا نم ٌةءاسلا و - شيرق نولئاسلا ليق و  اهملعب رئاتسا دق

 دنع تاعاسلا نم ةعاسك اهلوط ىلع هللا دذع اهنالوا  اهلوطل سكعلا ىلعوا  اهباسح ةءرسل وا - ةْغب اهعوقول

 نرص نع ياو ثقو يا هانعم نأل هنم نالعق يا نم هقاقتشا لهق و - دم ىزعمب [ نايا ] قلخلا

 ناز ةنال 3 نم نوكي نا ىبا و :ينج ىبا. ةئاق هيلا ةناطتم لكلا لكارفا ضعبلا :نال : هنلا:تميوأ

 اهرارقا و اهتابثا يل اهئاسرا تقووا - اهواسرا [ اهيشمرخ ].نيقرمملا اشكو نايا يملسلا أرةو - ناكم نيا و

 ىسرُت يذلا رجأألا ىسرملا و. ٌةنيفسلا ىسرا و ٌلبجلا امر هذم و ةرارقتسا و هئاجث هوسر ليقث ءيش لكو

 [ امل امنا ] - هللا اهيسري ىتم ىنعملا و ضرألاو تومسلا يف تلقت هلوكر لجلدب .ةعاسلا نم! لع

 ا يبنالو برقم كلم نم اذحا هبربخب مل هبرثاتسا دق ةدنع اهئاسرا تقو ملع 0

 ثوملا تقو وهو صاخلا لجالا ىفخا امك ةيصعملا نع رجزا و ةعاطلا ىلا ىعدا كلذ نوكيل ةسفن ص

 اهب ءاج اذا :دحووه لا اهملع ءافخ فشكي الو اهرمإ ربظيال ةيغخب لازت ال يا [وه لإ اهنثول اهيلجي ل ] ىلذل

 ثنو ىلا ةريغ ىلع اهب ءافخا| رارمتسال هقلخ نم دحا اهئيجم لبق اهنعربخأب اهيلجن ال ةنغب اهنق و يف

 ةدوبو ةعاسلا ناش همها نيلقثلا و ةكئالملا ىم اهله نملك ا [ ضر تومسلا ىف تلقت 1 اه

 اهدئادش نوناخ# و اهنوعئوكي اهلها نآل اهيف ثلقت وا  ةيلع لقثو اهزافخ هيلع قصرا ىلجتي نإ

 نعو - مكنم ةلفغ ىلع ةءاجن آلا [ َةنْعِب لإ ] اهف ةليقث يهف اهل موقي الو اهقيطي ال ءيش لك نال را - اهلاوها و

 هّديش ام يقسي ٌلجرلاو هفوح ملص ٌلجرلا و سانلاب يبت ةعاسلا نا ملس و هلإ و هيلع هللا ىلص يبخلا
 ةتقيقح و اهب ملاع ىناك [ ينك يفح فنك ] هعفريو هنازيم ضفخب ٌلجرلاو ةقوس يف هّدعاس موقي 0

 اذه و صر و هيف هملع مكجتسإ هذعريقذتلاو ؛يشلا نع ةلئسملا ىف غلاب نم نال اهنع لاوسلا ىف غيلب كذاك

 فعلا اذا ةلئسفلا ىف نفح و  هلاصينسا لقبلا ءافتحا و براشلا ءافحا هذم و  ةغلابملا ةانعم بيكرقلا

 ناب ارقاو  تملع ىتخ ..لاوسلا اهنع تييفحتسإ نهاجم# نو .عيررخلا ىف لابي ىفحت ر العب ىفك

 اهنع فنولتسي يا َفنرلكسهب قلعتم اهنَع ليق و اهب ملعلا ىف غيلب اهب ملاع يل اهب يفح كنان
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 “٠ فارعالا ةروس
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 9 ءزمجأ |

 ا,

 ( اعو# )

 مم مبهم < < هر تي# سو 2 ما 76 22 و 2و3 4. جمع 0-5 0. 6 هوموع ع

 مهجر لتسنس انني 0 يذلا و ءاه) نولدعي بر و قع اب نرودهي ما انقلخ نمو © نولمعي او زاكارم ا

 هيك خ- و < -.- 6 روم همم صضس رولي مسص -

 000 ” تزل ف يع ب ديك حلا 5
 ا هم ل مرسم 6 هع 52 مام ص 5

 . هر و لم 2 مرو مري رب سم س هر رص رص لس س6 - 2

 ين مهرذي و 5 00 هللا 0 دعب ثيدح يابن ” مهلجا 2 دو نوكي نأ

 ري صو هم

 ءامشجعلا قاخو جحادقلا ةيشمب هنوقهصيف هفاصوا ىف نودع نيذلا ار رت ةوفصف قاخ اخأ هيش ءاغملا و

 مهتاقتشاو ةبلا مافصالا مهقيمست هئامسا يف مهداحلا ليقو  اهوحنو ةيؤرلاك هيبشتلا ىف لخدي امبو ركذملاو 00 00 . 5 : ْ ١

 لامعاب نولماع نيلقثلا نم اريثك نا ربخاف ردك قبح نرد تلو لات امل -زيرغلا نم ىزعلاو هللا نم تالا
 صمد ه3 < يرو سامصسم 62

 ناك هنا ملسو هلآ و هيلع هللا ىلع يبذل, نعد - [ قحاب نودي صا انقلَخَأ نمم و ] هلوق هعبتا رانلا لها

 -ه وهي 2 ايناس سانا ب

 - قحاب نودهي ةما ىسوم موق نم را ميديا نيب وتلا «ى طعا دقو مكل هذه اهأرق اذا لوقي

 نم اونم] ىب كلا مه يبلكلا نعو - ىسيع لزني ىلح قل 1ع اموق ىنم| نم نا مالسلا هيلع هنذع و

 داعصتمالا ىنعمب ا لاعفتسا جاردتسالا « نيدلا ىلا ةاعدلا و ءاملعلا ,ه ليق و  باتكلا لها

 بابا تقر و * ةماق نينامت بج ين تاكولف * رعش « ىشعالا لاق - ةجرد دعب ةجرد ٍلازختسالا وا
2 : 6 1 5 - 0107 

 براق اذا يبصلا 51 5 ةذرم و * رجف# ريغ م 2 ينا ماعتو * ةرهت ىذح لوقلا فكدجردتسجا * مامسي ءامسلا

 ةورو هو < 3 م 9 رس ع

 [ مهجردتسنس ]ىذعم و ضعبرُد | يف مهضعب تام مرقلا جرد 5-0 يش دعب ايش ةاو ط باذكلا جرداو - ءاطخ ىهب

 عيمهر م و

 هللا رتاوي نأ كللذو مهب داريام [ لوما خل ل كيج 351 مهياقع فعاُييو مهكاهيام ىلا ةيلف ًاياق مهيندتسنس

 يماعملا ىف نوجردنيف ةيبصعمم [ةيرصلا رطب اودادزا 0 مويلع نوح 00 يغلا ف مهكامهنا عم مهيلع همعن

 ٠ . وو 1 < ل .٠ ا وم 3 . 1-7 .٠ .٠

 0 نالدخب ى يه امنا و بير هدو هللا نم ةرثا م ءذلا 03 ةرداوم ل ىنيناظ معذلا فدارث بببسب

 0 نينم ةم يديك ن 5 1 ني سلا مكح ين لخاد وهو مهجر دنَسَدَس ى ىلع فقطع [ مه "يلا | هذم ةللاب ن 0 هللا

 مب 0 | ناذدخ ةقيقحا ١ ىنرو ناسحار داظلا َق هنا ثيح ىم ديئكلاب ةييش هنال انيك امس
 م0 -

 تايم 22 5

 ىلص يبنلا نا ةدانق نعو - نونج“ر ءاش نواوقي اوناك و نوذج نم [ةلَج نم م ] ملسوهلاو ةيلع هللا م

 تاب نونجمل اذه مكبحاص نا مهلئاق لاقف هللا ورأي مهرذحب اذخأ ادت مهاعدف افصلا الع ملِس وةلآو هيلع هللا

 مظع نم ةيلع نآلدت اميف [ ضر و تومسلا توكلص يف ] لالدتسا رافن [ اررظني مآ وأ ] حابصلا ىلا توي
 ءىشلا مسا هيلع عقي امم هللا قلخ امهفو [ ميش نم هللا قلخ امو ] ميظعلا كاملا توكلملا و بكلملا

 هذاو لصالا و ةليقثلا نم ةففخم نأ [( ىسع ناو ] فيولا اهب طيحت لو ددعلا اهرصحي ال سانجا نم

 برقا دق ] نوكي نا ىسع كيدحلا و نامثلا نا يف اررظني مارا ىنعملاو - ناششلار يمذ رهمضلا نا ىلع ىسع
15 
 لولحو نلجالا ةصقاغم لب مهيِجأي امم و قعلايسلط وراظنلاىلا' اوعراسجف بيو 0 امع نوثردي مهلعأ و [ مهلجإ

 ت1 ا ناشلا ريمض اهيف ىلا ناك 0000 نوع ر ةعاسلا بارتقا لجلال بارثقاب دارب نأ زر“ و - باقعلا



22070 

 0 0-21 مك هر 1 0 هز ؟يوزق ذو عرب ص جا هورو سموم مد 37 مور هس
 اريثك ملمع انْأَرَذ دقل و © نورس مه فئاواف للضي نم و يئددقملا وهف هللا دهي نم © نوملظي

 كنار * اهب نوعمسي ال ن اذا مهلو < اهب نررصبب ل نينعا مهل د - اهي نوهتفي ل بولك مهلا - سنألاو نجلا نم - ري مم م نيو با ةهرعسم ْز سد د ضورب هواوي 5 ربو ه2 د و ما صوص ممم 5 5 *وءمد- ْؤ ّؤ 1
 هس هو

 7 ةئامسا يفكر ,دححأي ى يذلا اورو "يب ةوعداف ىنسعلا مل ِهللو و نولفملاه ككاو 1 لص مه لب مادا م62 6 26د سَ موعمودم معم

 هيف ام و رجعملا نارقلا ركذ و ةبرولا ىف ملم و هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوس تحعت اراوقلامر كيا نراك

 2 مهصصق وحئوه يذلا معلب صصق [ [ صصقاف ] - هب نوساقنسي اوناك و هثعبم بارتقاب ساخلا اورّشب و

 حولا ةهج نم هّنملع فنا ىنوملعي و هغيز ةبش كاع هريس وعن اوراس اذا هتبقاع لثم نورذحمف[ نورتي

 1 3 لثم ٌباحصا ءاس وا موقلا لثم يا [ مولا اثم ءاس ] مهل امرزل ةجعلا نادزتو فب اناقيا اودادزيف

 ىف لخ ديف اوبْذَك ىلع ًافرطعم نوكي نإ اما [ نوملظي اون مهسفنا و ] مولا َلَّثَم ءاس يودجعلا ارقأو

 نع اعطقنم امالك نوكي نإ اماو - مهسفتا ملظ و هللا تاياب بييذكنلا نيب اوعمج يذلا ىنعمب ةلصلا زيح

 مهسفنا اوصخو ليق هناك صاصتخالل هب لوعفملا ميدقت و بيذكتلاب مهسفنا آلا اوملظ ام و ىنعمب ةلصلا

 اريثَك] ىنعملا ى ١ لمح [ نرسخلا م مه فئاوأ] و /] و ظفللا ىلع لمح [ يدنا وهف ]اهريغ ىلا ني

 ىلا مهناهذا نوقليأل مهنا يف مهلعج و مهل ففطل ال هنا هللا ملع نيذلا مهو اذ ىلع عوبطملا مه[ نأ نججأ نم

 عامس هللا تايا نم مهيلع ىلتي ام نوعمسيال و رابتعا رظن هللا قلخ ام ىلا مهنويعب نورظني الو قحلا ةفرعم

 هناو هيف ممئاكش ةدش ررفكلا ىف مهقارغال مهلعّجو - ناذالا عامتسا و نويعلا راصبإ و بولقلا مهف اومدع مهناكر بدت
 لوخدلل ملظوي اميف مهنمكدتو تابجوملا ىف مهلغوت ىلع ةلالد رانلل نيقولخم راذلا لها لاعفا الآ مهنم يتأي لا

 رمخب نجم اكولد ىا اوذختا ماشا لها نا ىنغلب ديلولا نب دلاخ ىلا هذع هللا يضر رمع بانك هذمو راذلا

 لاح فصو هارملا و اذكل لا نالف قلخ ام رومالا ضعب يف اًقيرع ناك نمل لاقيور الا 0 لا مظل يناو

 نوعوملا يبذلا هذا مهملع عم م الس و :ةلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر"يميذكت نمت هيلع اومدقا ام مظع يف كوهيلا

 هقفلا مدع يف [ مامن : تكنلوا ] مهنم اوقلخ ميناك مهنم ىتأني ناميالا كاكي ال نيذلا ريثكلا ةلمج نسم مهناو

 [ ىولفغلا مه كلوا ] ربدنلاو رابقعالاو ةقفلا نع ماعنالا نم [ ٌلَصآ مه لب ] ربدنلل عامتسالا ورابنعاللرظفلاو

 هنا ملعي مهرثكا ءاؤهو هرصبت ام ضعب ملت اهراضم و اهعفانم رصبت ماعنالا ليقو - ةلفغلا ىف نولماكلا

 ةنسح ناعم ىلع لدت اهنال دامسالا محا يه ىتلا [يفسحلا دامس هلل و ]ءرانلا ىلع ٍمدُقيف دناعم
 [ هئامسأ يف نراوحل# يملا هازو3 زر :] كامسالا كعب هوك [ اب ةوعداك] كلذ ريغو سيدقتو ديجمت نم

 امب"ةومسي' نا كلذو ت ! ءامسالا ريغب هنومسيف اهيف باوصلاو قحلا نع نوليمي نيذلا ةيمست اوكرتاو

 ضعبب هقيمست اوَباي ناوا - يحن اي هجولا ضيبا اي مراكملا ابا اي مهلهجب نولوقي ودَبلا انعمس امك هيلع زوجي ال

 ميما اوعداوأ هللا اوعدا 3: قلاعت ةللا لاق ةقو محير اي اواوقي الو هللا ايا اولوقي ناوحن ىذسحلا هئامسا
 ريو روصو رب يل هرج

 ناسحللاو رجخلا و لدعلاب ف.هولا يهو ىنسعلا فاصرألا لَو كاريب نا زوج و - ىلسحلا ءامسألا هلق اوعدت
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 >” ءروم ]مس سن واه د همام 00 هه د ساء يع | و 2 روم همه -

 ىلا دلخا هتكلو اهب ة”ذعفرل انُئش ولو © نيوغلا نم ناكف ىنطيشلا هعبلاف 06 0 ادني ههنا يذلا

 6م ةكو بيكم < 0 3 ه ”تودرعو عومأ هم 00 0 | صدي <

 نيذلا ٍموقلا لدم فىلذ* ثمهلي هكرذت وا ٌكمِيلِي هيلع ليحل نأ بكل لّدمك هلثمف هدوه ّعْبّا و ضرأل

 هربر مرد م ربومص س <67 سر هد هع اهم

 اوناك مهسفنا و اكنياب او يذلا موقلا لثم 75 © نرركفتي مهلعل صصقلا صاف © نقيب ب اوبذك

 < مع هكا صاص صا تأ 7 هعورم م لاا هم ”ه ةمهءس

 اوناك يا [ نولظبملا لعفامب انكاهكفا] - اذتيا 50 يذلا ع مهيلع 1 م ليشكل انقنن ذو - كبَر

 غيلبلا ليصفنلا كللذ لثمو [ ٌكلدكو] انل هس 9 و هيف مهمدقت و ترشلا مهسيساتل انكرش يف ٌببسلا

 - ديحوتلا ىلع مهي عورق و - اهلصفن مح اوعجري نأ ةداراو [ نوعجرب مهل 1 مهل [ تبا لصف 1

 »ودب هد س

 ءاملع نم ملاعوه [ اًهْنم مسن انتا هليل يذلا ابن ] دوهيلا ىلع [ ْمهيَلَع لدا و ] ءايلاب اوُنوُقُي ناو

 0 يقم رياتعتاف - هللا بنتك ضعب لع يتوأ از 00 مب ةمس' نييناعنكلا ىم ليقو - ليئارسا ي

 ةعيدأف وا - هل اًفيرق راص و هكردا و ناطيشلا هقحلف [ نطْيّشلا هعَبتاَت ] ةرهظ ءارو اهذجن و .اهيرفك ناي ثايالا

 هيلا اوبلط ةموقا يور - نيرفاكلا نيّلاضلا نمر اصف [ نوعا ىم نك ] هعبّتم ىنعمب هع يرق و - ةتاوطخ
 تح هب اولازي مل و هيلع اوصاف ةكئالملا هعم ىم لع وعدا فيك لاو باف عم نمو ىسوم ىلع ومي أ

 م مو <

 دلخا هنو ] ثتايالا كللتي ءاملعلا نم راربالا لزانم ََى لإ هانعفر و هانمظعت [ اهب هلع انش ولو ] لعق

 ةيشمو ةعفر قلع فيك كفر ناف  ةلافسلا كا لاَ ليقو  اهيف بغر و اهندلا ىلا ّلاَم يا / ضرألا كل

 اهنم علسأي ملو تايالاب لمعلا مزلول و ىنعملا ثلق - عفرا| هب ىوكسي يذلا هلعفب قلعي مل و ىلاعت هللا

 هل ةعبات يهام دارملاو ةيشملا تركّذن تايالا همرزلل ةعبات عقرب عيلاعت هللا يقم نار كللذ ر اهبمانعت)ل

 «دالخاب ةيشملا تردتساف ضرألأ ىل ا كل هنكل و هلوق ىلا ىزت الا اهب ةافعفرل اهمزا ول و ليق هناك هنع ةبجسم و

 لاقي نا بيجول ةرهاظ ىلع مالكلا ناكولو هلعف وه ام .ىنعم يف اًنُدشوَل و نوكي نا بمجوف ةلعفوه يذلا
 ةغصك .ةعّضلا و ةّسخلا ىف لثم يه ينلا هنفصف [ بّْنكلا لْتَمك ُهلْئَمَك ] -اشذ ملاذ و دعو 3 ملم 6 2

 ميه هيلع, دش ئا' هيلع لمخ ءاوس غلاصت) و هب ثمهللا ماود لاح يه اهلذا و هلاوحا سخا ف باكلا

 هنم ميه اذا ال ثعهللا هنم ىنوكي 9 ناويعلا رئاس نا كلذو هيلع لمعلاب هل ضرعتم ريغ كر 7 رك

 هانعفرل اذُيشول و لاقي نا مالكلا قح ناك و اعيمج ىيتلاحلا ىف ثيل لصتي بلكلا و ثهلي ماآلا و حو

 نال طح غلبا هانططح# عضوم بأكل دمك لدم هلوق عضوف ةلزنم هاذعضوو ةانططح ضرالا ىلإ دلخا هنكل و اهب

 ثعهلي كافل عطقنم بملكلا سابع نبإ نع و  كللذ ىنعم 5 اهلذاو ةلاوحا نسخا: ىف بملكااب ةليثمت

 هتدرط نا بسلكلاك ٌلاض وهن هظعت مل ناو لا وهن هّنظع و نإ هانعم ليق و - هيلع لمْحُي مارا هيلع لمح نا

 لاحأ) ىلع بصنخلا ثلث  ةيطرشلا ةلمجأا لح“ ام تلق ناف - ثمهل هلاح ىلع هتكرت نإ و تمهل ىعسف

 مالسلا هيلع ىسوم ىلع معلب اعد امل ليق و  ىيتلاعلا ىن ًاثهال ةلذلا ناد ًايلذ بلكلا لثمك لبق هناك

 نم [ اننياب اوبَدَك يذلا موعلا لدم كلذ ١ ] بيلكلا ت ثمولي امك ىميلي لعج و ةردص ىلع عئوف هناسل جرخ
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 0 أَ يك هس وم مم خا 04-00 7 مب سموسص ه2 م2-و م وريم 6م مما 1 < 6م ه7 2 0
 6 ىلب أول ” مكبرب 5 يا لا مهليرذ مهروبظ نم مدا ينب نم فر ذ دخا ذاو

 ةيرذ انك و لبق نم 258 كرشأ 3 1 يلف اذه ىع انك انا ةميلا ب ار ًانهش هم كَ ومم#ج 6
 اهنا مولع 15 © نوعجرب مهلعل و تلا ُلَصَعَ كك © نوطنملا َلَعف امي انُعلهتفا ج مهدعب 5 4 ها معصم ممر هر هدد عمم < مهماه -

 هيجاح ىلع الا دج اًيدوهي ىرتال ىاذلف هطوقس نم اًنَرَف لبجاا ىلا ىنمهلا هنيعبرظنيوهورصبإلا هبجاح
 هللا باتك اهيف و حاولا ىسوم رشُن امل و ةبوقعلا انع اهب تعفر ينلا ةدجسلا يه نولوقي وزسيللا

 ارح ] هسأر اهل ضخنا وزنها آلا ةنرونلا هيلع أري ايدوهي ىرتال كلذلف زنها الار جحالررجشالو لبج قبي مل
 ] وع ] باتكلا نم مكي ام 16 نيلئاق وا - مكنيِنأ ام دلو يا لوقلا ةدازا ىلع [ مىنيَتا ام

 ةيف ا اوركذا و وا - ةوسفت الو يهاونلا و رماوالا ىم [ هيف ام ارك ذا و ] هفيلاكت و هقاشم لامتحا ىلع مزعو

 متنك نا ةوَقب ةميظعلا ةيذلا نم مُكنْبَتا ام اودَخ كارب نا زوجب و - هيف اوبَعراف ميظعلا باوثلل ضيرعتلا نم

 ةلاللجلا : نم :ميف انما اوركذا و اوفا ضرألا 1 تومسلا اطقأ نم اودعَدَت نا متعطتسا نا ةلوقك  هنوقيطت
 اوركذا و ترذو 3 اوركدتو ثوحسم كِل ًارذو 0 هدلع ملكنا ام [ نوقنت مكلعل 1 راذنالاو ةرهاجلا ةردقلا ىلع هع م2 < 1 - 0

 مهجارخلا مهروهظ نم مهتايرذ ذخأ ىفعمو-لكلا نم ضعبلا لدي مدأ ينذب نم لدب [مهروهظ نم]*اوركذتو ىذعمب 7 20 ن : 1 ه هوغو 00000
 م6 اء مم هديم رو هدء و 52

 ليثمتلا باب ىم |[ اندهش ىلب اولاق مكبرب تدسلا ] ةلوذو - مهسفنا ىلع مهدابشاو لسن دعب السن مهبالصا 5

 يذلا مهرئاصب ر مهلوقع اهب تدهش و هدينادحو و «كيدوبر نئلع ةلدالا مهبل بيصن هنا كلذ ىذعم و لييخخلاو

 هر هم

 مكروب كلا مهل لاقو مهررقو مههفنا ىلع مهدها هناكف ئدهلا و ةلالضلا نيب ةزيمم اهلعجو مقيف اهيكر

 للام الك يف عساو ليثمتلا كاف 0 0 انسفنا ىلع ياني كنا 0

 2 و67 هي عم د 0 مم عل

 كللاق + 7 ىنطبلل عاسنألا كتلاق نا * ع * 07 و ع 5 قلق اهرك 71 عوط 5 ضراللو

 انلعف يبا ه' لوعفم [ ووقت نأ ] ىنعملل ربوصتو ليثمت وه امذاو همث لوقال هنا مولعمو « راقرق ابصلا سبر هل عمره 6 س ١ ١ د 0 2 .٠
 6 ١

 [ يافع اذه نع انك انا ةميقلا موي ] اواوقت نأ ةهارك لوقعلا اهتحص ىلع ةدهاشا ةلدالا بصن نم كاذ 20 7 6 د سا ا نسل هاا دع 02 6 3 2 1 4 1 5-8
 صمم ه همم هاته م*”هموع هده مى

 بصن نال مهب انيدتفاف مهدعب نم ةيرذ اذك و [ لب نم انوابا كرشأ امنا اولوقت ] نا ةهارك وا - هيلع هينذ مل

 مادتفلا و ديلقتلا ىلع لابقاا و هذع ضارعالا يف مهل رذع الف مهعم | تاق هيلع اوهبن ايم و ننجوتلا ٌىلع ةلدالا

 - مه نم مهتايرذ و مدا وذنب تنلق ناف - مهل ةبوصنم. ديحوتلا 1 كشاف 0 ,نعال امك ءابألاب
 عومد

 دهع 5 اوناك نيدلا مهتايرذب و هللا ندا ءاأ اولاق ثيح هلئاب م دكا 0 تالا الا

 ىلا يد اهيلع يفطظع يلا تايالا نوهيلا ىف اهنا ى ا ١لدلا و 5 رم ٠ اًنوابا رش 3 امنا ١ ًاولوقتوأ هوق

 سيم م ام ور هه. كوع 6 ه ل سس مهرو <

 ندا ناو و0 مهم ةما لق ناو - ل ةيرغلا 3 ءامهاشمب و ءلوث كلذ ف يف ء يدروااهياع كنفطع

 انا

 14 فارعالا ةروس

 9 دعا

١١ 



 ٠ فارعالا ةروس

 ءزجلا

 ع

9 

|| 

 ( عمد )

 . س هر سمس هيي 1 5 يصس )م عي ع « يال ير سوم وع دعو

 ةرخآلا رادلا و هيف ارم اوسرد و قدا هللا 0 0 0 0 بككلأ قاتم مهيلع دخؤي ملا هرذدخاي

 26 م رت سمس سا تي يرو سس 4 2و سور ةهض سد 20 مو هس5 ه
7 : 6 2 
 60 ار دا عيضت اانا * ٌةولصلا ديالو بنتكلاب د نكس نب و ٍذّلاو د 6 نولقعت الفا نولي نيذلل ريخ

 ع - هداهم مدي عد 3 مع م عت ا 5 ةهنيدر جهد معدد >2

 © نوقنت مكلعل قفا اوركذاو وكب مكين ب 0 مهب عفا هنا اردو ةلظ هناك مهقوف نعل نقْنَت ذاو

 ردصم وه يذلا ذخالا نوكي نا زوجبو - اَنَل وهو رورجملا راراجلا ٌرمْغَوَس لمامر و انكي دلاليا نوعي

 لثم ىلا نودئاع نورصم مهو ًةرفغملا نوجري يا لاعلل واولا [ ةْذُخأَي ُهلْثَس ضرع موتأي ناو ] نوُدَحَاي

 بيت قايم وهلم عب هل نافعا رمال رق ,ونلاب الا يصيال بونذلا نارفغو نيبئات ريغ مهلعن

 نم باتكلا ىف [ هيف ام اوسردور]: ةيونلاال) هلزفْتيا هناق اميظع ابنذبلكتزا قيما ةئزودلاا نوف ذ هلوق ينعي

 راذيد نب فلام نعو - ىرت امك هنيعب دوهيلا بهذم وه ةربجملا هيلع يذلا و بوذذلا نارفغ ىف ةبوقلا طارتشنا

 عمطلا ىلا مهرما لك أيش هالاب كرشن مل اذل رفغيس اولاق هب اورمأامع اورصق نا ناصز ساذلا ىلع كى

 كلذ نم [رْيَخ ةرخآلا رادلاو ] ٌةيلالت و هللا مهركذ يذلا هابشا ةمال هذه نم ءالؤهف ةنهادملا مهيف مهرايخ

 اومسراَواو - ءاقل اب وو 1 تلا اً 500007 هللا مزاحم نيقرلا وقتي يذل ] سيسخلا ضرعلا

 اسف قحلا ا هللا ولع الوقت ل: نإ هليق عقوم امم تلق نانف - ءاذلاو ءاهبلاب[ ولعت نأ ] اوسرادت ئنعمب

 ةرفغملا تابثا نا هيفو  باتكلا ىف روكذملا قاثيملا بّتكلا قاثيم ىذعم و بنكلا قاذيمل نايب فطع

 >5 7 مرش . ٠ و 8 07 1 5

 ةركذ مدقت امب بتكلا قاثيمرسف نا و -قحب سيل امب هيلع لوقت هللا ىلع ءارتفاو بككلا قاثيم نع ج ورخ ةبوتر يغب

 اولوقت المهل لقي م ليت هنا اين 07 ةرسفم' نا نوكي ناز وجم و - اولوقي الكل هانعم و دياي اك

 هناكف ريرقت هنا مهْيلع ' نحوي 0 ىلع تلق - هيف ام اتردد لو ل مالع لَو لانا 5 اف  قحلا آلا هللا ى

 ءمء هو

 نوكي نأ امهدحا - ناهجو هيف بتكلاب نوكسمب نب يذلا و و يبل نفق مم اوسردو بألا قايم مهيلع كح ليق

 ىنعم يف .يحلصملا ن ) مهرجا عيضنالانا ىذعملا و - ى ريعلَصُملا رج عب عيضت ل اَنإ هربخ و ءادذبالاب اعوفرم

 سم مرر 53 تاشد ياس تار »ف ىلا اى ره

 عينا 3 ىيبلاضلا او معو اود بن 5 لا 98 هلوقك كيثكلاب نوكسمب ن يذلا
 يناثلا و ل نسحا رجا

 ديدشنلاب [ نوكسمي ] كيرقو  ًاضارتعا عيضن : 3 هلوذ نوكيو نوني يذلا ىلع افطع ارورج#“ نوكي نا

 اهنمو ةدابع لك ىلع لمتش , باذكلاب ىسمتلا تلق اق ناك - بنك اوك يذلا م يبا ةيارق ةرصنا

 - ناميالا:ورفكلا نهب ةقراف و كبل نامع اهنوكل ةولصلا ةيزمل اراهظا تاق ثدرفا فيكف ةولاصلا ةماقا

 !١ 6 هر همم ته مع 2 ءورو

 انعفرو هلوقك هاذعفر و ةانعلق و 1 انقْتتْذاَو ل بالكلاب اوكسمكسها نيدلا و دوعسم ندا أرقو

 2 و و

 -باحس را: ةؤيقس نم ىلظا ام لك [ ةّلظلا ] و - هنم ةديزلا عاتقيل هضفن اذا اقسلا قَنَن هنم و روطلا مهقوف
 س عديم مث

 مهنا كللذ و مهيلع اظذاس ةنآ اوملعو [ مب حقو منا | انظرو ا فرشا اذا ةياع كلل م ءاطلاب عرق و

 سرف يف اخسرف ناك و مهركسع رادقم مهسؤر ىلع روطلا هللا عفرف اهلقث و اهظلغل ةدروتلا ماكحا اولبقي ىا ايا
 ىاع ادجاس مهنم لجر لك 08 لوجأ| ىلا اورظن املف مكيلع نعقيل الا هين امن اهومهابق نا مهل ليق و
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 ن ةص ص نيا رماخلا د هرممرع مرعب همر 2 هرع م قع اي 27 7 هه مم هر د

 4 ىدعبيل كير ندا ذأو © َنيْمملَخ 5 در اوذوك مهل اذلذ هذع اوهن انه رع اتعب امله © نوقسفي 5

 1 كرا 0 اك 6 صدع 2 > 5 2-- مربعررعم عي هداص هنأ م

 يف 0 © ميحَر روفغل ناو و © باّقعْلا عير در أ“ باذعلا ءوس 5 نم ةمزقلا م ىلا

 2 سمورب مم هدد مع معزت ََ 05 2 0 مو سمس مموب مم

 فئلخف © نوعجري مهلعل تايسلا 1 يبقا مهتولبو كلذ نود مهلمو ن 206 مهلم 0 ضرألا
 ورمل 5 سمو مّ ه مع عب مد 0 ١ (|| دره 2 | دعاس 265 س62 32 ه2 م اثم

 ملثم ضرع مهَتأي نار عي رققيس نولوقيو - ىندالا اذه ضرع نوذخأي بسذكلا ل ْفْلَح مهدعب نم .

 ظعا ةواكاف موقهذخا ثوحام هللا ماو ةاه ةرخآلا ىف ًاباذع اهلوطاو ايذدلا ىن ايرخ اهلقثااهلها اهلكا ةلكا مخوا هللا و

 سجل سكب لاقي ديدش [ سْئدب ]ما و ىهدا ٌةعاسلاو ادعوم لعج هللا نكلو ملسم لجر لذق نم هللا دنع

 لاقي امك ءاغلا ىلا اهتكرح لقنو نيعلا فيغخت ىلع سدي و -رذح نزوب سُدُب عيرقو - سيئب وهف نشا انا اسأب

 اهعتف و ةزمهلا رسكب لعجف نزو ىلع سيبو - بئذ يف بيذك ءاي ةزمهلا بلق ىلع سّدب و - دبك يف دبك

 يف ع سيب فيفخ" ىلع 57 - اهيف ءايلا ماغدا و ماي رتل ةزمه بلق ىلع سير كزوب لنحو

 مهئررمأ نع اونعو ةلوقك هذع 0 فيزا اء اوت مرعلا هش زان اوف انام ]بط لعام لع سئابو - نيه

 ىنعملاو - وكيف نك هل لوقي نا دهس دارأ اذا هرصأ امنا ىلاعت هلوقك ةدرق مهخسم نع ةرادع [ وفا ا
 تاذكلاو ا اًماق هل وقل ريركت اتعراملعا ليف وون مهينسمف كلؤ دعب اوّدعف ديدش باذعب لوا مهيذع هللا ل

 ثدحي رمالا ى اء مزاعلا نال مالعالا وهو ناذيللا ن م لعفت وهو كبر منع 0 ذاتيا نسيئبلا

 وه و مسقلا هب باج امب 55 كلذلو هللا دهش و هللا ملعك مق غلا لعف لورجم يرجاو هلعفب هنن هنا

 هروعشم م< م م برم مصمم

 مهصوسي نم ةمِدعل مب ىلإ] دمج ىلع نسبت راه[ يداسالاو كلير: منح ذاو ىذعملاو - دعبل ةهلوق

 مهيلع اهيرضف مآسو ةلاو ةياطاللا ةواَض ا هللا مع نا ىلا سوجملا ىلا ةيزجلا نودوي اوناكف [ باَذعلا موس

 ع يلو 5 اناجع ميل ان ةاوقك مهيلع ن انانشكل مهيلع ْنَدَعِبْيل ىذعم و - رهدلا رخآ ىلا مهيلع ٌةبورضم لازت الف
 0 07 عازم تيدا

 نيذل [١| نوكلطلا مهم ] مهنم ةقرف نم دلبو اخ ىاكي الذ اهيف مهانقرفو [امهأ ضل ىف مهتعطقو ]«ديدش سب

 )| سمرب مدعم

 نوطييذم ف.دواا كلذ نود سان مهلمو [ كلذ نود مهخم 1 ىيصلا ءارو نيذلا وا - ةنيدملاب ب مهلم اونمأ

 هانعم فو نو فوصومل ةفصوهو حفرل ! ا كلذ و لاكم ارم لطفل ما 00 عش قلاو ةرفكلا مه و هذع

 هما 0 مب © ََي 5 3 1 0

 مهنولبو 1 ماعم هل 0 نحل اذه امو ذعمب مولعم 0 5 آلا ام و ةوحل و حالصلا نع نوطحنم سان مهحص و

 ٠ . 2 2 5 ه 9 دي < 515 3 اتا 6 0 همل6

 مهو [ 00-5 ] نيروكدملا منكي مم كواَكف ] - نوجينيف نوهلتي [ مهلعل] مقنلا و معذلاب [ تايسلاو تذسعلاب

 م 3 3 2 ُُ - 4 6

 دعب مهيدي يف تيقب ةبروتلا 0 اور ملسو هلاو ةيلع هللا ىلص هللا لرهر نمز يف اوناك نيذلا

 ضرع نودخأب ]اهب نولمعي الو ميرحألاو لياحمتلاو يهاوذلاو رماوالا نص اهيف ام ىلع نوفقيو اهناررقي مهغلع
 معد ما

 ديلا لو 1 56 هلوق قو اهلص هب عئمتي امو ايزندلا ديري ل ئىند نأآلا ءى سلا ]ذه ماطح قئل ني هال ! !نه

 نارملاو اهتلقو اهطرقم. و لاعلا ونود نم اماو - بميرق لجاع هذال برقلا كي نم اما ىندالاو -ريقحت و
 -- 2 ع 2م

 [ انل رفغيس ا ةماعلا ىلع ليهستلل ملكلا فير ىلع و ماكحالا ىف ئثزلا نم ةنرذخأي اوناك ام



 “٠ فارعالا ةروس
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 م م6 50 ل هم م مرو ا ل هع ب سس 5-1

 امب سْينَب باّذعب اومْلَظ يذلا اذا دولا ي نع نوني يذل نْيَجْلا ءب .ارركذ ام مهْلَعَلَو

 ضعب اوقني نا يف اذعمطل و [ نوُقْنُي مهلعلو ] طيرفتلا ضعب ىلا ركذملا نع يهذلا ىف بسن الثل و هللا ىلا ر ذع

 ةيرقلا لها يذعي [ اود 3 0 انرذخعا وا مز ىلا ةرذعم مهانظعو يا بصخلاب [ةَردْح] عيرقو  داقثالا

 نيملاظلا [ انْدْحإ و و روسلا نع نوني يذلا اًكيَجْلا ], هامفني امل يساخلا كرت نوحااصلا هب مهركذ ام اوكرت املف

 تلقاب قييدكتلا م نيجانلا قيرف ىمأ مهى يةيرفلا عا ن نه نوظحُت م ما اولاق نيذلا ةمالا تلق ناف - ركذمال نيبكارلا

 اوري مل ثيح هيف ضرغلاو ظعولا ةلع نع نيلئاسالا اولاق اس اولاق امو يهاذلا قيرف نم مهنال نيجاخلا قيرف ى

 اميرو يههذلا هذع طقس ةيف روي )ل يبخلا ناو يمفملا لاح يهاذلا ملع اذاو موقلا لاحب مهملعل اهي“ اضرغ هيف

 نيدالجلاو ارصاملا ىلع نيدعاقلا نيساكملا ىلا تبهذ ول كنا ىرث الا ثبعا) باب يف هلوخدل كرذلا ابسجو

 نررخالا اما كب يبلتلل اًهبس الا نعي ملو نم اًدبع كللذ ناك هيف مه امع مهقكت و مهظعتل تيذنتللا قذيتيلا

 مه دج ومهدرحطرغل وا - مهررجخ امك هررُجخ ماو نهلولا سأي مكعتسإ امك يسقسإ مل مهسأي نال صا مهذغ اوضوعيمل امناف

 نيظعاولل اولاق ارظعو امل نوظوعوملا مه ةمآلا ليق و كس عحاَبَكلَعَلف هلوق يف هّلوسر ءالا فصو امك مهرمإ 8

 نيذلا ءالؤهب لعف ام يرعش تيل لاق هنا سابع نبا نع و - مهبذعم را مهكلهم هللا نا نومعزت اسود انم نوظعت مل

 نوظعت مل اولاق مهوفلاخ و هياع مهام اوهرك مهنا رثالا كادف هللا ىنلعج تاقف ةمركع لاق امون نوظعت مل اولاق

 نيذلا مهو ةقرف تكله و نانقرف تجن نسحلا نعو  اوجن دق مهنا درع ىنح هب لزا ملف مهكلهم هللا اموق

 ثبسلا اوراتخاو هركرتف ةعمجلا موي وهو هب انرمأ يذلا مريلاب اررمأ دوهبلا نا يورو - نانيعلا ارذخا

 ًانامع اضيب ارش تبسلا موي مهيتأث ناتيحلا ثناكذ ةميظعنب اررمآ و ديصلا هيف مهياع مرح و ةب اولتباف

 مهءاج مث رهدلا نم ٌةهرب كللذك اوناكف مهيتأت ل نوقبسي 9 موي و اهترثك نم ءاملا ىريا ضاخملا اهنا

 تبسلا موي اهيلا ناتيحا نوقرسي اًضايح اوذخأاف تبسلا موي اهذخا نع متيهك امنا مهل لاقف سيلبا

 ىن ةبشخ ىلا اطيخ هبنذ يف ظبرو اًنوح مهنم لجر ذخاو دحالا موي اهذرذخأي و اهنم جورخلا ىلعردقت الف

 ةري ملف كيذعيم هللا ىرا ينا هل لاقف هروذت ين عاطتف فىميمساإ | مر ةراج دجوف دحالا موي ةاوش مث لحاسلا

 راك راوي ونسل مور اويكازواااوداقو ولجلك الا ةيمااقعلا نا اوثر/,املغن قيتوحس لياقلا) صئبسلا وز ةكلا بع

 ما اولاق ثلث و اغلا رشع يذثا نم اوحن اوناكو اوهَن ثلث انالثا ةيرقلا لها راصف اعلا نيعبس نم اوحن

 رادجب ةيرقلا اومسقف مكنكاسن ال اذا نوملسملا لاق اوهنني املف ةئيطخأا باعص) مه كملت و اوك نوظعت

 جرخي ملو مهسلاج» يف: موي تاذ نوهانلا يبصاف مالسلا هيلع دّواد مهنعل و باب نيدقعملل و باب نيملسملل

 6 اولخد و بابلا اوستفف ةورق مهاذاف اورظذف رادجلا اولَعف اناش سانلل نا اولاقف دحا نيدتعملا ن

 ايث مشيف اهلين موت أي ىرقلا لعجت كورلا نم مهءابسنا نوفرعي لا نالت رواملزسنالا ما اها لجن قورفلا تنفر

 0 كعاو ا خريفلا# ةدرق بابّشلا راص ليق و - ىلب هسأرب لوقيف مكهنن ملأ لوقيف:يكبباو
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 عمل خ مو هيع ه2 د ه صارو هد 2

 "٠ فارعالا ةروس --_- ةرضاح ثنا ينل ةيرقلا نع رع مهل مس و 6 نوملظي اون ودك امب سلا زجر مهيلع انلسراف مهل ليث

 هرر م ص ىو ريمرب ءىاص مم مور ه همم ممر عصور -.و 6. مم ررييد .ه

 ٠..دزجلا اوك امب مهرلبن © فدك رز 2 ميتا ذا تسلا ىف نودي نا
 ةودص 0112- 55 « ءإل هدد و عمى ع هد عا هءه- هم معدوم
 ا ج مكبر ىلا ةرذعم اولاق اديدش دش اباذع مهبذعمو را يكلعماعلل هللإ موق َنوظعَت مل مهنم 2 كاك ناو © نوقسفي

 3 100 و 3 : 5 1
 لئاقلا لوق ريدقت ىلع بترم فنانيتسإ ةنال تكللذب لخي الؤوا والي رطوبةداقلاب و ىارخنلاب يتناك

 ملط و - انْ و انْ و اهب ةدادز مهنم ةدايز كلذك و َنْيِنسْحُمْلا ٌكيزتَس هل ليقف نارفغلا دعب اذا و
 - 6م ان < هي”ه ءم م مرج ععوم

 ءانبلا ىلع ىَدُنيَطَحَو - مكدليطخو - مكاياَطَخ مكر فعُت و - مكتايطخ د ا

 هر م ”هو <

 مهرفك 7 عيرقتلا و ريرقتلا هاذعم لاوسلا اذه و [ مهلكَس و ] كرقو - دوهيلا ل سو مهلكس و - لوعفملل

 أرقي مل نم هب مهملعا اذا يحووا بادكب آل ملعت ل يتلا مهعولع نم !ذه ناب ماعلا و هللا نودحل ,هزواجت و

 - تيسلا ىف متردعأ فلوق ين ريرقتلا اهب داري يتلا ماهغتسالا ٌةزمه ةريظن و يحولا ةهج نم هنأ ملم مهيافك
 نيبورق تيأر امءالعلا نبو مع يبا نعو - ةيرق ةنيدحا ىمست برعلا و ةدريط ليقو - م ليا ةيرقلاو

 9-5 ةئطاشل ةجكار هنمةبيرق[ر حملا ًةرضاح ] ندملا لها ىم نيلجر ينعي ياو و
0 

 ىنعمب نردعي 7 17101 000 يف مهدايطصاوه و د زواجي ذا [ تبسلا ىف

 ديصلا تالآ 0 د اوناك و نادعالا نم 7 1 لكعلا ىلا اهتكرح تلقذ و.لادلا ىف ءانلا تنغدإ قود

 ّ >8 و ل - و ايل 0 . .٠ يناع“ ١

 كارتبابتبس تمظع اذا نوهيلا يسلب تبسلا و -ةىابعلار يغب هيف اولغتشيال ناب نوروصام ره وت جملا موي

2 
 دسلار ما مهميظعت موي هاذعم مي دبس موي هلوق كلذك و موج ! |ذهميظعت يف ندعي هانعمف ديعتلاب لاغتشالاوديصلا

 يلع أرق و  ءادلا مب نودبسيال ال عرق و - 0 نيبرمع ةءاوق و -[ ن نوكبسي ال مويو |ةلوق هيلع ليو

 تبسلا ميلادي ال يا لوعفمللءاذبلا ى ء نوكيسي ال نسحتلا نعو - اوقبسا نم ءاهلا مضي نوقبسي ال هنععللا يضر
 هم معرض 6

 ورك ة لوالا ام) تلق - با ارعالا نم امهلحم ام مهيتات قا و - نودعي ذا تدل افا اودبسي ناب نورسوي الو
7 

 ى.موهو كثبسلا ىف مهناودع 50 ةيرقلا لها نع مهلس و ليق هناك اهلها ةيرقلاب ىازملاو ةيرقلا نم لدب

 «ىرع هم

 نوكي نا زوجي و - نودعيب بوصنخمف يناثلا امإ و -اةرضاحب و |[ قدا ايوصخم نوكي نأ زوجت و - لامتشالا لدب

 ةرهاظ عطش ] ةكمسلا ىنعم ىف توحلا برعلا لمعتست ام رثكا و كمسلا [ ناكيحلا-]!و لدب نعت لصق

 فرشإو انم انواذا ,نالفانيلغعرش لاقي ضيبلا شايكلا اهناك مهباوبا ىلع عرشت ىسحلا نعو  ءاملا هجو ىلع

 ببسب مهوابن ديدشلا هالبلا كلذ لثم 5 [ مهولجن كلذك ] !ذك لعفي هتيأرف هتيب يف نالغ ىلع تعرش و اذيلع
 5 هدىدو - ؟جيوع «وهادعوم هم

 اكلهل ىو ةتعامحلا] ايم مان تعمل رهين ماع ند يلع

 اوناك منوحلا مهلوبق نم اوسيا ئدح مهنظعوما د لولذلا و تعنملا اوبكر نيدلا مهن نم ىنم ةيرقلا

 ل ه-< 4< هدو هالو م هع هو ع1 هه

 [اديدش اباذع مهب عيوعم وا مهنم ضر الار هطمو وعمل [مهكلعم هللا و نوقحت عظعو نع ىوعلقيال

 ءقبا اننظعوم يا مكبر ىلا ردم او اولاق - مهيف عفني ال ظعولا نا. مهملعل كلذ اولاق امنا ورشلا ىف مهيدامغل
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 7 فارعالا ةروس

 8 رجلا

 م

 مهموم صو ب سمو ربو ثراه ال6 م

 طايع ةرشع اندنأ هلم تسجتناف 50 ا نإ ةموق هدقستساذا ا ل سوط
 هرب [|دة < 1 8 مو تو ل م هر

 ط مقرر ام تدبيط نم اوُلكط ىولسلاو منار اقا ا ةلئر مهرشم ٍسالأ لك لع د

 ميم 2 هدو 1 0و مم هو مب ءر مع صايم

 اولوك و ملكش ثيح اهنم اولكو ةيرقْلا هذه اولكسا مهل لِي ذا داعب مهسفلا وذاك نكل و اًنوملَظ ام و

 . 5 6 هوم هدب هرم م ورم ها ص هعم6م 02

 يدذااريغ الود موذم اوملظ نيدلا لدبف © نينسحملا لب كيوت ٠ مليح مكر ع !دجس باولا ولكل ار ةطط

 قعلاب يدوي نم أيش مهياع مكراحلص ديزي لهو ىنينمؤملا نم هسلج# يف ناك نمل. ينعي هللا دبع لاقف

 اذهو نيروذعم اوناك اهخسن مهغلبي مل و ةعيرشب نيكسمتم ايندلا نم فرط يف اوناكول ليقو - لدعي هبو
 نلقلنتإو عقفآ لكب عيلأ» ملْسَو هلأ و هيلع هللا ىلص دمحم ةعيرشب ربخأ١ راط دقف الا وريدقتلا ر ضرفلا باب ىم

 01 م قل لبا لطسلا1زط لجو رع ظريبلل قبي مل و قفن لك يف
 وورتاو داع

 اًعطق مه انريصر [ مهنعطق و ] ةميقلا مهي هنع مهلئاسوه و ةجعلا ةب مهصزلاو مهعماسص هب المو مبيلا ةاقلا دق وال

 2 ةرشع يذلا ] فيفخخلاب مِهْحعْطَم و رق و - مهنيب ةقلألا ةلقل ضعب نم مهضعب انزيم و اقرف يا

 وشم يّننا نم ةليبق ةرشع ىتذنا اوذاكو طبس عمج دلولا دالوا طابسالاو  ةليبق ةرشع ىتخثا كلاوقك

  ًظيهرشع يفنا ليق الهو اعومج هيج هجو امن درفم ةرشعلا - عساف اف 1 بوقعي

 اطابسإ عضوف طبس ال طابسا ةليبق لك و ةليبق ةرشع يقذثا م هائعطق و كارمل |١ نال ًاقيقحت نكي مل كلذ ليقول تلق

 مما مهانعطقو ىنعمب ةرْشَع يِنْكْلا نم لدب [ًامما ]و «لشهنو كلام ئّحامر نيب ه عم ريظنو ةليبق عضوم

 - فاتأت ناكت الرخآلا هَمْؤي ام فالخ مدوت تناك ةدحاولك و ددعلا ةفيثك ةءامجو ةميظع نما تناك طابسا لك نال
 تاه دو

 لاق ردو رات انفنالا وهو دحاو ىذعملاو ترجعناو [ كنس اى نيشلار سكب ١ ةرشع يننتا ى كيرف

 لعجل و,سابلالا م نسل كل تسجبلاو برضُت د ليق اله تلقناف نحل د يبرغ فيكو « عد“ 0-0

 ةناو رمالا عابتا نع فقوتي مل هيلا ىحوملا نإ ىلع ةلالدلل رجلا برضب ءاعبالا نع .ايبسم ساججنالا
 سه ور سدود ه به لو عم 2

 لك ديري اطابس ةرشع ينذثا ةلوق ويظن[ سانإ لك] هلوقو -هب ج اصفالا ىلا ةجاحال ثيحب هنع فكملا ءافخنا نم

 نازوجيو اهل تاوخا و مادوت ودانُتو لاخر وحن ريسكت ريغ عمج مسا سانألا و ةرشع يٌدذثلا ممالاكلذ نم ةما

 ةيلغلا نم قراَيَع مرا وح ِى تالدبا امك ةرسكلا نم لدب ةمضلا و ريسكتلا و رسكلا لصالا نإ لاقي

 روض اذيلإ عجراصو 8 ك0 0 | لوقلا ةدارا ىلع [اولك و. هدنلا ين مهيلع ايلظ هانلعج و [ماملا هيلع اننلَظَو

 ةيرقلا و - مهل ليف ذاركذا د [مهل لق ذا ]و -مهجلا مهماظ لابو عجريو مهسغنا نوردفي اوناك نكلو محخلا مهنارفكب مهملظ

 اق] :ترابغلا كفالتخاب نأبال تلق - ةرقجلا ةروس يف و اذهه ةراجعلا تفلتخا فيك تلق ناف - سدقملا تيب
 ١  2هد سو هطدسلسملو ,.ا٠ هعدهو 0

 تببسنف ةيرقلا اونكسا نا مهنال اولكر هلوق نيبو اهنعاولكف ةيرقلا 5 هذه اونكساهلوق نيب ضقانتالو ضقانت تلاذه نكي مل

 اهورخاوابا'جاا لوخد ىلع ةطعلا منك ءاوسو اهخم لكالاو اها كس ندب دوجولا ىف : اوم محأدقف اهنص لكالل مهانكس

 وه هه دع د 2 م هعام د

 َنينسْحلا نيزنس مكاياطخ مكيرفغن هلوق و  هتادثا ضقاذي ال دغرلا ركذ كرت امهلدن ناجيالا ىف نوعماج مهف
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 هتملكو للاب نمي يذلا يملا يبنلا ةلوعر و كلاب اونماق تيبي و يبي وه ل هلا 1 < ضْرألاَو م رم هةر ه دي هم بدل تحلأخلا ةمد ا 0 | م66 ه ع 0
 خ2 ا موع 22 هك م2 مع 6 5 2 0 هممدوو ه:د | 7 مم هو - 6ك همءديمم رمو 5 <

 اطابسا ةرشع ىنخذلا مهنعطف و © نولدعي هب و قلاب نودي ةمإ ىسوم موق نم و © نردتهت مكلعل ةوعبتا و

 هدصدام < 6.
 دا

 يضل با داس ها
 يور - 5 سل | اس وهو ص26 6

 يذلا وهو ينعا رامذاب ايصنخم نوك نا نسحألا تلق  هلح# ام [ ضرالاو م

”7 6 

 0 ا م لدب وهلا هلاك ات ماها ص6 انه م مرو«

 نايب تيمي و م ف ةقيقحأ| ىلع هلالاوه ك اك ملاعلا كلم نم نال اهلبق ةلمجلل نايب وهلا : هلا 3 يفر

 نم همدقت نم ىلع و هيلع لزنا امو [ ماكو ] هريغ ةتامالاو ءايحالا ىلعر دقي ل هناا ا هنماضتخلال

 دهاج# نع و - هب م .اك ام سذج داراوا - نارقلا يه و دارفالا ىلع هتملك و عيرقو - هيحوو هبنك نم لسرلا

 ىسيع نا ليق امناو 0 ار رهو اقل عريعر عىناسااني نرتب ةهملااي ه ليقو - ميرم نب ىسيع كارا

 ةدارا [ نودنبَت مكلعل ] ىنمت وتل م .م نكي ملو ةملكلا ريغ ٌبمبع هنوكل نكي مل هنال مسالا اذهب ص هللا ةملك

 رمذملا نع لا خلل ملا 4 هلا 007 يفلا هلوق دعب يب و هللاب اًوذماف ليق اله تلت ىناف - اودتهت نا

 ملعيل و ةغالجلا ةيزم ى م تافخا الإ ةقيرط ف ع هيلع تزعل ف دلا تافصلا هيلع رجل رهلاظلا م منألا ٠ قالا

 ةتاماكو هللاب نمؤي يذلا يمالا يبنلا هناب لقتسملا نسل اذقرؤم هعابتاو ةيدو اما كلتا يذلا نا

 نوذمؤملا مه [ ةَمَأ ىسوم موق نم ,]* هسفنل ةيبصعلا نم ًايداغتو ةفصذلل اراهظا يبريغ وا انا ناك نم ًاذئاك

 ةدابع نيتميظعلا ىلع اومدقا ىتح اوباترا و نيدلا ىف مهنم اولزلزت نيذلاركذ امل - ليئارسا يذب نم نوهتاثلا
 ىلع مهنولدي و قعلا ةملكب سانلا [ نودي ] نينباث نينقوم ةما مهنص ناركذ ىلاعت هللا ةيؤر ةزاجنساو لجعلا

 فردا نمم مفصو ىنيذلا دارا وا - نوروجت )ل م علا ص منيب [ [ كولد قح ابو - تمهنودشنرب دو ةماقتسالا

 ينلا اوناك و اورفكو مهءايبنا اولنق آمل ليئارسا يدب. نا قيقو- ا مهباقع ءأ نم هب نممأ و مالسلا ةيلع يبنلا

 قف مهل هللا مافن مهئاوخا نيبو مهيب قرغي نا هللا اولأس و اورذتعا و اوعنص امم مهنم طبس ًاربت اطبسر شع

 نولبقتسي نوماسم ءافنح كللاذه مهو نيصلا ءارو نم اوجرخ ىنح اقصن و ةفساعين ااوزامت لضرالا مف

 اقف مهماكف مه وحن ءارسالا هليل هبب بهذ ليئربجت نا ملسو هلا و هيلع هللا ىلص يبنلا نع ركذرو -اذّلبق

 ئسوم نا هللا لوسر اي اولاقو هب اونماف يمالا يبنلا دنيسمنا نيل قيال ىلا نركز ره نورت قا ليئربج مهل

 رشع مهأرقا مث ماسلا مالسلا امبيلع ىسوم ىلع دمحم رف ماسلا ىذم يلع ًارقيلف دمحا مكنم كردا نم اناتظوا

 اوناك و منكم اوميقي نا مهرسا و ةوكزلا و ةولصلا ريغ ةضيرف تلزن نكتملو ةكمب تازن نآرقلا نم روس
 . . - . 0 010 1 ١

 منع ينا!كجخير لاقن.هللادبغ يدي وبا يرق, قورستما نع و2 تابسلا اوكردورر :اوعمجت نا مهرصاد زدت



 ( عم
1 
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 ةيروثلا يف يف مهدنع ابوككم ةدردح يذلا ي يملا يبنلا ليا 32 ىنيدلا © نونو انياب ب مه

 222 0 و ودل 2.مرو م 75 امر هيعوسو هر عر ه- َُ

 ف و تدلع مهيلع مرح و تبيطلا 8 لحي و ردم نع مهههلي و هيي مهرماي 2 ليج

 4ك سدت سا ربوعل ع سل صورتي سا -- رز ا

 يذلا ا هب اوَنَما نيِدلاف “ مل ْثدك ينل للا و مفرصلإ مهل
  0 20دس ١1

 تومسلا كلم هلي يذلا اًعيمج ميلا هللا لو ينا اذا اها لكن نوسيلفملا مه مه كلوأ ةعم لن

 ةمحرلا هذه نكاسف  ةداسالا نم د ىنسعلا ًارقو - ىنمعن ىف بلقتم وهوآلا صاع الو عيطم الورفاك الو

 نيذلا ماس و هلأ و هيلع هللا ىلص دمحم ةمإ نم نامزلارخآ يف نونوكي نيذلل ليئارسا ينباي منم ةصاخ ةبنك
 اباثك هيلا يحوي يدلا [ وسلا نوعجتي يذلا ] - اهنم ءيشب نورفكي ال نونمؤي انبتكو انتي عيمج# مه

 ىنب نم هنوعبّتي نيذلا كلوا هنعن دجب [ هتردجب يذلا ] تازجعملا ٌبحام[ٌىِّقلا] نأرقلاو هو هباصتخم
 موحشلاك ةبيطلا ءايشالا نم مهيلع مرحام [ تيطلا مهل ل حبو بلْ ةيروتلا ىف مهدُخع ايو لايك دبسا

 همم

 مرتو ] تسلا نم هبسك الخ ماب تاو هيلع ةللإ مساركذ امم محلا و ةعيرشلا ىف باط اهوا اهريغو

 0 رورو ع

 ثمربذ امو ١ مب هللا ردغلا لها امو ريزنخاا ماو ةتيملا و مدل مم كلا وكن نم ثريهتسإ ام َ كثب مهيلع

 هسبحت يا هبحاص رصاي يذلا لقثلا [ رصللا ] ةثيبخلا بساكملا نم امهريغ و ةوشرلا و اويرلاك مكحلا ىف

 [ للغالا ] ىلذك [ و ] مهتبوت ةحص ىف سفناا لتق طارتشا وحن هتبوعدو مهفيلكت لقنل لثموهو هلقثل كارعلا نم | مكو 0 م 5 8 0 -7 ا . 9 5 35 50

 ةيدلا عرش يغ نم أطخوا ناك |دمع صاصقلاب اضقلا تبوحن ةّئاشلا ءايشالا نم مهعئارش.:ىف ناك امل لثه

 محللا ىف قررعلا ميرحت و مئاذغلا قارحاو بوثلاو دلجلا نم ةساجنلا عضوم ٍضرق و ةيطاغلا ءاضعالا عطق و

 مهقانع' ىلا مهيديا اولغو حوسملا اوسبل يلصت ثماق اذا ليئارسا وذب تناك ءاطع نعو - تسلا ميوحتو
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  ةدابعلا ىلع سفن سبح: ةيراسلا ىلا اهقثواو ةلسلسلا فرط اهيف لعجو ةتوقرت لجرلا بسقث امبرو

 عنملا رزعلا لصاو فيفختلاب ىورقو - ودع ةيلع ل لئوقي ال ىتح هوعذم و نوع 1 د عمجلا|ىلع مهراصا ردو

 [رْودلا/] و جنملاوهادحبلاو ىحلا ةيممست ىلا: نرتالا ميبقلا ةدراعم نم عنم هذال دحلا نود برضلاربزعتلا ةذصو

 نآل هتوبن عم لزنأ هانعم تلق - ليئربج عم لزنا امذاو [ هم َلِرْا ] هلوق ىنعم ام تلق ناق - نارقلا
 يبذلا عابتا عم لزخملا نارقلا اوعبتاو يا ا قلعت اننا وجي راد هي اووتشمت ن ارقلاب اًيوحصم ناك ةءابخقسإ

 تلق ناف  هعابتا ىف هل نيبحاصم هعبتا امك نارقلا اوعبتا و وا - هذع ىهنو هب رمآ امب و هنّدسب لمعلاو

 امب بيج ليئارسا ىنبل و هسفنل اعد امل تلق - ةئاعوو مالسلا هيلع ىسوم لوق ىلع باوجلا اذه ىبطنا فيك

 اهزرجا يذلا ماظعلا هانا تاياب مهرفك ىلعو هللا ىلع ةيئرلا مهتزاجتسإ ىلع ليئارسإ ينب خيبوت ىلعوطنم وه

 مهباقعا فاصوا عامتسا نوكي نا ديرا و نوُدمْؤَي انتا ش نيذلا و هلوق يف كلذب ضرعو ىسونم.دي .ىلع

 يف ابيفرت و مهل اطل نيبانكلا لها نم ةريغ و مالس نب هللا دبعك هب ءاج ام و هللا لوسرب اوذمأ نيذلا
 02 - ء مع



 (اعما )

 6 م مص وموم هس هرب تعوم هما سد روعو مه معدوم 2 2 < سم 0
 ل لعف امب اكملت ” ياياو لب نم مهتكلها تشو كك لاك ةفجرلا مهتدخا املف © اًنتاقيمل الج جر

 م

 سواما و 2 22 هوه 2226 2 ا م 7

 |! تل يبوس ةياقت نسي واود سد البكا 1 يهنأ: ا

 يِباَذَع كك كيلا ا ان ةرخللا 5 يدا هذه يف ا دل تدك © نيرا لح رفا و
 « 5 0 هلام هدوم مم. ِط ه مم تدع هن ا ا 2

 يذلا و ةوكرلا نوتؤيو نوفي نيدلل ا 9 يش لك تعسو ينحل 2 نم هب بيصأ
 يك

 ىنيرشعلا ادع ام ءانبا اوذاك ليق و  اًخَويش اوحبصف مهراتخاف ةرشع نايشلا نم رانخي .نا. هيلا

 مث مياه اوريطي و اورهطتيو اوصوصي نا ىموم مهرماف الا لهجلا مهنع, بهذ دق. نيعبزالا اوزواجي ملو

 ىسوم اند املف ليئارسا يب نم نيعبس يف هدتأي نا ير ار ةرمأ ناكو هدر تاقيمل ءانيعرط ىلا مهب جرخ

 اوندف اونا موقلا لاقو هيف لخد و ىسوم اندو هلك ليلا سعت ىذح مامغلا نومع هيلع عقو لبجلا نم

 كشعمنا 0 دفا الاو .لعفا ةاهني و هرمأي ,ىسوم ملكيوهو الوعمسف |نيس اوعق و مامغلا ىف اولخد !ذا ىنح

 ىرت ىلع كل نمو( 7 ىسومي اول اولاقف مهيلغ ءازعقا:و مهرجز ر مظعوف ةيئورلا اوبلطف هيلا اولي م امغلا

 فجرو ير ناب بميجأف هتيج نم راكناا و درلا اوعمسي نا ديري َكْنَلا رظنا ينرآ بر لات 000

 نمت اذهو [ يايا وب لبَت نم . مهنه تشو بر ] ىموم لاق ةفجرلا ثناك املو - اوقعصف لبجلا مهب

 ةبغماا ءوس أر اذارمالا ىلع مدانلا لوقي امك ةيؤرلا بلط ةعبتأ نم أر ام نري نا لبق كالهالل هذم

 امذأ هنال مهايا و هسفن ينعي اعيمج انكاهتا ينعي [اًنم يملا لك مي انكلتا ] اذه لبق ينكله ال هللا ءاشول

 نيح كذالتباو كلتنحم ناو كقطع ع نا ] اليجو اًهفس ةوبلظ مهو ءاهغسلل ارجيز ةيورلا بلط

 ءاَشَت نم اهب ٌلضَت ] اوآضو اونتتفا ىنح اًدساف ًاالدتسا ةيزرلا ىلع مالكلاب اولدتساف كمالك اوعمسو يدم

 نيتباثلا كب ىنيملاعلا هبتو فكقنرعم يف نيتباثلا ريغ ىنيلهاجلا ةنغملاب لضت [ ءاشت ىم يذهنو

 مهاضا هناكف اردنا و الص نال اببس تناك ام) هتذحم نآل هذم ىدهنو هللا نم الفا كلذ ةلفحتو -تباثلا لوقلاب

 سدو اذل ثبثأو [اذَل ٌبنْكاَو ] انروماب مئاقلا اناوم [ اَديلَو تنآ ] مالكلا ىف عاسّقلا ىلح مادقتا#
 همم م6

 فيلا 2 محلل نّه ] ٌةدحلا [ ةرخآلا فر] عر ةييطريحر ةيفاع ا يل هذه يف ]

 هو هع

 2 - مع مع

 د لاهو 0 اذا هدجهي عداه . 0 ءاهلا رسكب انّه ئدعسلا ةرجحو وبا'أرذز * ا فكناك ٌلعسإ و

 كيلا انُكَرحوا اه انلمأو انسفنا كيلا اذكرح ىذعمب لوعفمللو لعافلل ال نيرما لمتعيو
 2 - - و و - 0 45 يا
 تدعو مامشااب تدع زوج“ و اةدايعلا نم تلح ىنيعلارسكب ضيرماي تدع كلاوقك الع د ىاع انلصإو

 هداه نم اخلعف مضلاب انانه وكي نا ةغللا هذه ىلع زوجمو - لوقلا لوقو ضيرملا دوع لاق نميف ةمضاا صالخاب

 نكي ملو ةديذعت ةياعحل] ىف يلع بجو نم يلا اش نم < هب بص ي 31 مكقضو 4 ةلاح نم [يباَذَع ] :ديهي

 و

 ملشته نم ام ميش لك غابت ةعساو اهنا اهنفصو اهلاح نمف [7ثئق انا [ر ] ةدسفم هنركل غاسم هذعوفعلا ىف

 ااا



 ( انم*)
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 ه َنيردغملا ىرْجأ كِلذَكَ / * ايندلإ ريحا ىف لذ مهب 5 بع انهن لي اوُذَحَلا نيا نأ
 مى ميه م ام دص ممم 56ه دكيود”ء ام ْْز ترد زاخ 0-2

 ىسوم ع تفس املو © محرر وفعل اهدعب نم كبر نا - اونماو اهدعب ن 1

 ذو هم صموم | هرب ه6 مت زري تمرعسقع و هاو ع لم ماعم ةمه 22
 ني هموم ىسونم راثخا و © ىنوبهري مهبرل مه نيدلل ة ةمحرو 0 اهنائسل فد و اوال نخل ٌتَعْلا

 هيلا ردتعا ا مهملظ ىف و مهكنم ين ةءارب عم نيملاظلا ى ا را - ابحاصو مهل انيرق يل

 ملتالف هنع هاضر ةئامشلا لقا ريو داخل ا [ يخآل يرفغا بر لاق ] ءادعالا ةثامش هل هركذو هوحلا

 مه سو 6

 ةيورقال كتافعلا+ لو رو دا 0 فني لا

 مهعافبا لا ام وه“ليقاو -'بررضم لئن ةنرغلا لذ نال مهرايد' نم مهجورخ ةلذلاو مّهسفنا لذق نم

 00- #0 ةيزجلا 1 نا روخم 00 - هللا را 53
 واوا ممر

 رص سمسم سا رع

 ةككسملا و ةلذلا ماع تن رقع ايندلا يل فق لذ و 1 ىف بّذقغ 0 دارؤو اهدحو ةلذلاب

 نم] اوعجر منا [ اوبات م ] اهلك يص اعّملا و رغغلا نمت[ تايسنلا المع ى يذلا و-] للا 0

 م فكان“ نم [ اهدعب نم كن , نأ ] ناعيا اوصلخاو [ اوُدَما و ] هيلا اوزذتعاو ىلاعتهللا ىلا [ اهدعب

 نيضلم' عزت لخدي ماع مكح اذهو ةّنِجااب مهيلع .معذم [ مهْحَي] مهم ناك امل ءاحم# " ميلَعروتسل ا وَقَعَ |

 ناف تسدظع و كلج“ ناو ٍتوقفلا"ىنا ماعيا ةكمحر ميظعت اهندرا مث آر مفياذج مظع - مهادع نمو لجعلا

 # عيط و ورمل بوجو يهو ةطيرشلا ظفح نم كبال ىنكلو ناو 0 0 ةوفع

 كللذب قطنلا كتف: .ىيلا كيذل "سبر جو حاواألا قلآ و اذك 6 لد هل لوقن و لعف ام ىلع

 نم هنالو كللذل الآ ميحص قوذ و مهاد َ يذ لك اهحضفتنتي لو ةملعلا هذه 0 ملو ءارغألا عطقو

 نضيايفلاهذتع سفنلانجتال ب َصَعْلا ١ سوم ع م 00 ىب ةّيراعم ةءازقل امفالا و ةغالبلا بنعش ليبَق

 هيلا ةراذتعاب ةوخا وا هللا هتكشأ يا تنكس . كثلكس بكامل و يرد 1 قير كلتا ل انرظر نربلا كلت

 يل اهنم سن اميف و [ هنت ينو ] اهاقلا ي يتلا [ حاولألا َدَحأ ] هيض ىفط املو ىنعتلا و - هلصنت و

 لعفلارخات "نال لوعفملا مدقتل مالا تاخد [ نوبهري ب معيرل ] يطخلا# لوم دسم لكل سلا سل

 هصوق' نم يل[ سوق ىسوم راَدَخا و ] * تبرض كل لوقت و وربع ير ةوكنا اقعض ةيصكي ةلوعفل ن

 رشع ينثا نم راتخا ليق « كام هلام ريتخا ىدذلااهنم ه ع * هلوقك لعفلا امرأ راجل فنذحت

 نمل نا لاقف اوخاشتت نالجر منم كفاخذهل لاقف نيعبس و يذلا اوُساَنَت ىتح ةنس طبس لكن نم اطبع

 ةللإ ىحخياف نيش نيكس الإ اننا ذأ ىبر و - شوي و ع لعقف جر ِن م رجا لّدم مكذم لعد
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 ةريدص رم ةربثو سم هر يوص د دم 51 مات صام

 حاولالا ىقلاو 0 دلجعا * يدعب نم ينومُكعلَح ام سكب لق اًفسأ ابشع 0 كل يسوم عجر

 مم هد

 ءادعالا يب تدشن ”الف 2 اوداكو ينوفعضتسا م مولا نم 1 ىبا لاَق .ط يلا 0 هيخأ س ارب دخأو
 - 2 2 -ؤ 8. , عه عروم مص صام هو

 2 م2 ل هع - دهام ه همم همر
 6 نيمحرلا محرا ! ثناو - كتمح دع انلخداو يخلو 0 بر 1 © ّيملظلا موق عم ينحت لَ

 كلف - مذلاب صوصخملا و لعافلا ن م َسْنِب هيضنقي 001 ثلق نآف - هللا ريغ دبع دبع نم اوقكت مل

 يدعبا ن ىم اهينومتغاخ ا سب هريدقت فرذح# م كلاي صوصخملا و يومَ ص 0 سقي رمضم لعافلا

 ه ورررمسم س

 ينم ,متبأر ام دعب نم ا ىنومّدقاخ هلوق لعب يدعي ى نم هلوقل ىنعم يا تلق ناف - - مكتفالخ

 1 لمحا ع ام دعب 3 را ةىنابعلا نضاحللو هذع ءاعرشلا ي هن و ىلاعت هللا ديحوت م

 3 امك أهلا انَل لعجا اولاق نيح رقبلا ةدابع نم مهراصبا ةوعن تك - و ديحوتلا ىلعب لدئارسا

 مهدعب نم َفلَكُف ةوعن واوفلاخ# الو هدعب نم فلؤتسملا ةريسب ارريسي نا ءافلخلا قح نص وأهلا
 5؟ <

 هضدقت و اتبع هكرث اذار مالا نع لجع لاقي - ةديمحأ تافصلاب ىنيفوصوملا فىئاوا دعب م يلا فالخ

 رما نع متلجعا ىنعملاو -رمألا كركم لاقيف هليدعت ئدعيف قبس ىذعم ا هريغ هنع هلجءاو هيلع 7

 هرخأ غلب دق كاعيملا نا ىلع مالا متينبف هب مدمر ام و هدهعل  نيظفاح .ىموم راظننا وه.و. مكبر
 ىنيح مهل لاق يبرماسلا نا يورو - مهئايبنا دعب ممالا تريغ امك مترّيغف يتومب مكسفنا متثدحف مهلا عجرا ملو

 اسوي نيرشع اودع مهنا يور و - تامه دق ناو عجري نل ىسسوم نا ىبسوم هلا و مكهلا اذه لاقو لجعلا مهل جرقنا
 ريضلا ةدهو شهدلا طرف نم ةقعل امل اهحرطو [ حاول لأ ىقلأ و ]اوثدحاام اوثدحا مث نيعبرا اهولعجف اهيلايلب

 نوره ناك و ّبضغلا َديدش اديدح سفن ىف' ناكر هنيدل ةيمح و هلل ًابفغ لجعلا .كثيدح هءامتسا دنع

 عابسا ةعبس تناك ةئروتلا نا يورو - ىعوم نم ليئارسا ينب ىلا بحا ناك كلاذلو اًبناج هم ىيلا

 اميفو ءىش لك ليصفت عفر“ اميف- ناكو دحاو عكس ىقبو اهغابسا ةنس اهنم عفرف ترسكت حاولالا ب ىقلا املف

 هيلع 00 كلاذو ةنياوذب [ هيلا نجم ] ةسار رعشب يا [ بخ سرب علم ةمحرلا و ىدهلا ىقب

 م اهيبشت علا ىورق م 7 1 فكلاىن 9 طرف هنا هيخاب ل هدئطفي بهذو ةزفتما| يذلار مالا نب

 ةيبال هاخلا ناك ليق و - ميملا و ةزمهلا رسكب ما نبا و - دايلاب ي 9 باو - ةفافالا حرط ىلع رسكلاب و - رشع

 مظعاو ةقرلاو فطعلا ىلا ىعدا كللذو دحاو نطب نم امهنا ىلا ةراشا مالا ىلا ةفاضآ امنا جم ناف 3

 ةركذف كئادشلا و قفراخملا هيف ثساف يذلا يه اهنالو اهبسذب دنعاف ةذمؤم ثناك اهنالو بسجاولا قع

 لذب ىم هتقاط هنغلب امبو راذنالا و ظعولاب ديا يف اًدهج 1 مل هنا ينعي [ ينوةعضتسا موَقلا نإ ] اهقحب

 ىبب لعفت الف [ اك عألا ىب ْثِْشُن ] :يلدقي نا آلا قبي ملو هوؤفعضتسا و هررهق ىنح مهتداضم 5 ةوقلا

 ةتامشلا نع ءادعالا ىهن ىلع ءاَدعلا ىب + تممشتن الف عرق و - يلا ةداسالا و يب ةناهتسالا نم مهنيذمأ وهام

 اطيل لاق دوم نشبت دستور قش نك ممن لس او ةلجال هب نوتمشي ام هبل حب ال نا داوملاو
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 5 - مم هررمر سم وه مهم س م ست مص اهم هد م

 امل و © نيزرطحلا قرط ننوكذل اذل ر فغي و ابر انمدري مل نثل اوف ولَص نق مهنا ارار و ميديا يف ذ طقس املو

 7-2 هرشاب مهنم الجر نال مهيلا لعفلا بسني نا امهدحا - ناهجو هيف ثلث - يرماسلا وه نخكملا 1

 ةذاختال نيديرم اوناك مهنلاو دحاو ٌلعافلا و ٌلئاقلا و اولعف و اذك اولاق ميمت ونب لاقي امك مهُّيَنارْبَظ نيب اميف

 مشب [ مويا 5 ]يرق و - ةودجع و اهلا ةرذختا وادري نا يناثلا و - هياع اوعمتجا مهناكف هب نيفار

 دييحرتلا ىلع موولَح نم و - يبدك عابتالر سحاب ملح سمو - ينو يدك يلح عمج ديدشتلاو داحلا
 ٌقلعلا :نعي مل و. موالح نم لاق 'ملإ تلق ناقد :ةضفلا و: بهذلا نم هب دعو تيرا

 ىفك مهيديا يف ينراوع اهنوك و ةسبالم ىنداب نوكت ةفاضالا تلذ - مهيديا يف يراوع ثناك امنا مهل

 الخ عر لوقو جول ورق 1 مهكاما ن رم اهريغ اكلم امك نيكلهملا دعب اهركلم دق مهنا ىلع ًةسبالم هب

 ذوب [ ]وصح 1 ليدارسا ْي هزت ضب اهئروأ و كلذك مر اقم ودك 1 نويع ر تنَج 57 مهاجرخأ

 بارت نم ةضبق ضب 957 نا نسحلا لاق -رقبلا توص [ راوخلا ] و-داسجلا رئاسك مدو مل اذ
 هللا يضر يلع أرق و -راوخ هل الجع نكف لجعلا ىف ين هفذقفرعجلا علق موي ماسلا لع لير اي سلا

 [ارب لآ ]: قع نم لدبلا ىلع ادَسَج باصتتإ.و ؛- حاصااذا راج نم“ ةزمهلإ و. مهجلاب راج هنع

 اذادم رحلا يي نم ىلع هوراتخبالا ىتح ليبس ةياده ىلع 2و ماك ىلع ردقيال هنا اهلا ةرذختا نيح
 لوقعلا ىفزكر امب هجهانمو قعلا لبس ىلا قلخلا ىده ىذلاوهو هتملك دفنت نأ َلِبَك رحذلا كتل هتملكل

 رهنملا رمالا نم هيلع اومدٌكا ام ىلع اومدنا . ىا [ ةودكتا ] لاقف أدتبا مث هبثك ىف لزنا امبر ةلدلا نم

 ٠ مهريك اذم لوا الو مهنم اعدب لجعلا ناختا نكي ملف ةعضوم ريغ يف ءيش لك نيعضا و [ نيملظ اوناك و ]
 - 2 0 - مه د هما ها 52

 هترسحو ةمدن ددشا نم ناش نم نال لجعلا ةدابع ىلع مهترسحو مهمدن نشا املو [ مهيديا يف طقس امل و]

 نموه و مِهْيدْيأ يف ىلا دنسم طقس و اهيف عقو دق هاف نأل اهيف اًطوقسم ديرريصتنال هذ نضال أ

 طقس ةانعم جاجزلا لاقو  اهيف اهيف ضعلا عقو يا لعافلا ةيمست َّك اع ميديا يف طقس عفيمسل اوباأرق - ةيافكلا باب

 35 اهبيشت ديلا ىن نوكي نا الاعم ناك ناو ةوركم هدي يف لصح لاقي امك مهسفناو مهبولق يف يا مهيديا يف مدنلا

 مهناك ايت مهلالض اوذئبت و [ المد مهنا اوارو ] ] نيعلاب ربو ديلا ىف لاصحيامي سقنلا قرا باقلا ىف لصحب

 امك نييتاقلا م الك !ذه و ءادنلا ىلع بصخلاب اًنيروءانلاب ال ارفف 1 انباع امرت مأ نأ ئرق 3 و - مهنويعب ةررصبا

 - مهلم اكمل اًنوفسا املك بضغلا ديدشلا [ فسالا ] - اًنْمَحِرَت و اًنَلرفغت مل نإو ءاوح و مدآ لاق

 ةدبعل نوكياصا باطخلا ذه و [ يدعب نم ] ىئاغلخم متفكو ىماقم متمق 3[ زومتغلخ ] نورتعلا وه“ ليكو

 هلوق هيلع لدي ر هعم نوذموملاو مالسلا هيلع نورش مهو ليئارسا ينب هرجولوا - هعايشاو يرماسلا نم لجعلا

 كثيحرا - هللا ةدابع لكم لجعلا متدبع ثيح ينومتفلخام سب ىنعملا و - يسوق ف ينفخ



 نونو هجن ان ا ياا ع

 ها

 ( زعالا/ )

 2 تو بت مسوي 6 هوو ما «مممروه © سهمدوهممم مو 2
 نشرلا ليجس اور نا و © ايي اووي ل ةيا لك وري ناد يأ رعي قا ىو نيدلا ينباع

 6 يلف اًهّنع اونأكو "انياب اردد مهن كيذ ايس هود يذلا ليبس اري كذا يب هرزخلل ل هن ” مد دم همم 0-2-3 1 هم ص مدع ترص
 0 د ومو ع 6 || عماعدا 65

 ىسوم موق دخناو © 00 ًاوناكاس ا 5 0 1 ع تطيح ةرخآلا اقل و , اهنياب ا يذلا و و

 ةميزع و دهجب [ ةوُقب ] ىذعم و - ةيروثللوا تلسرلل را  ءايشالا ىنعم يف هنل ميش لكلوا اولا اهذخت يف

 راصتنالاو وفعلا و صاصتق!ا نسحا و ئسح وه اماهيف يل .[ اهنسحأاب اردخجاي ] لسرلا نم مزعلا ىلوا لعف

 اعدت و هلو, باويصلل نرثكارر' نسجلا ىف لخدا ىهرامب دنخللا ريسشنل ىلع ارامحت إ.د راما

 كاري نا زوجي و - حابملا نم نسحإ هنال بدن وا بجاو وه امب ارذخإي ليتك لأ ام 00

 ديري [ نيقسفلا راد مهيراس ] ءاتشلا نم رحا ٌفيصلا كللوق ىلع هيلع اوهذن امض نوير شب اروصا اهيا

 مكب لكنيف مهقسف لثم اوقسفت الف اوربتعتل مهقسفل اورصد و مهنم.ت ترفقا فيك رصم يهر ةموق و نوعرف راد

 - مكرافسأ ف اهيلع مكرمم َْ مهقسفل هللا ميكلها نيذلا نورقلا و دودو ناع لرانم كندر مهلاكن لثم

 1 * 1 7 .' 1 هريو مريس

 هئيروأ اذك ينو لاقي رجحأب ةيشاف ةغل يهو ميم سسسعلا أرق و - منهج ران قس راد ليقءو
 همر هيق ر م 200

 ارثايهو معن 7 ةءارق ىهو مكثرواس ىو يوتوب يل هني ىنعملا ناك دّنرلا تبروا نم. نوكي نأ .ةهجو و
 مهموم 6ه

 بولق ىلع عبطلاب [ قا : فرصاس ] نوفعضتسي اوناك بدلا مولا اهني را هادا

 0 - مهتاوهش نم , اهنع مهلغشي اميف اًكامهبنا و ةلفغ اهب نوربتغي الو اهيف نوركفي الف مهئالذخ و نيربكتملا

 ٌةبيه ابنع عزن د ايندلا يتنما تكمظع اذا ملسو هلا و ةياع هللا قلص هللا 0 انلر كذ ضايع ى للعلا

 اهلاطبا ىرع مهقرصاس ليقو - يحولا َةكرب تصرح. ر فملا نع. يبخلا و فررعملاب رمالا:اوكرت ذا :و. مالسالا

 ساكتئاو قعلا ولم الا هللا _ىباف ةرحمتلا اهل عمج..ناب ىسوم ةيآ لطبي نإ نوعرف دهنجا امك اودَهتجا نإ و
 نييطاخملل راذثا هيفو مهكالهاب ارحم اهتيمست و اهب ةناهنسللا و اهيف نعطلا نع اهذع مهنرصاس زوجي و - لطاجلا

 [ قَحلا ريب ] - مايبس مهب كلّسيف ميلثم اونوكي الل اهب مهرفك و مهربكتل .تايالا: نع نوفرصي نيذلا. ةبقاق نم

 لعفل ةلص نوكي نا و - ةدح,و هلل قعلابريكتلا نال نيقع# ريغ نرربكتي ىذعمب الاح نوي نا - ناهجو هيف

 مهيلع ةلزنملا تايالا نم [ ةيآ لَك اوري ناو ] مهنيد نم .هيلع مه امو قحب - سيل اب نوربكني يا ربكتل
 مقسلا مهلوقك اقرا و دولا و - كشولا ليس يرقو - هاهلا مضب وري نإ و راذيد ىب كلام ًارقو - [اَهباونسْؤُيَل]
 ّدخا ًايدرم افسنعم ئأر ناو هكرت و هذع ضرعا اًمهقتسم اًقيرط أر ناف ةزاغملا بكر نم ةفساامو ماَقَسْا و مٌكسلاو

 ٌفرصلا فلذ ىنعم ىلع بسصنلا وا - عذرلا لعمم يف[ لذ ] -ةفسا هنيد يف كلاذوحن لعافف هكلَسو هين
 ىلا ردصملا ةفاضا نم نوكي نا زوجت [ قّرخللا ءاَقل و ]عيبسب فرصلا كلذ هللا مهفرصوا - مهبيذكت بمبسأل

"< ً 7 ٠ 
 ١ و -

 دعو ام ءاقلو ىفعمب فرظلا ىلا ردصملا ةداضا نمو - اهلاوحا ,متدهاشم و ةرخالا مهثاقل و يا هب لوعفملا
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 ةجع ىسوم موق ذختاو لهق مل تلق ىاف 000 روطلا ىل ! مهايإ ةقارف بعيب نم |[ ةدعب نم.] ةرخآلا ىن هللا
 4 ّس

 م
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 «س م اف 0 شل ار ارم را 0 ل 3 همس

 ةظفرم ميش لك نم جارنا يف هل اَنِبََك و و ىنركشلا ص نك ر فديت ام ليف 7 يمالكب و

 5 1 1 مم م الو سي م 5 2-7 ه6 هام 266 0

 فرصاَس © نيقسفلا راد مكيراس اهنسحاب 0 مود رماو ةوقب اهدخف ءيش لمىل اليصفت و

 هذه ارذخلا فيك ةءامجأا و ةّئسلا لهاب نيمستملا مالعالاب ىيمستملا نم بعت ىث نينمؤملا لوا انآ لاق ر

 هرعش ه مهيف ةيلدعلا ضعب لاقام لوقلاو مهخئايشإ تابوصنم نم هناف ةفكلتلاب هرتست كرري الر ًابهذم ةميظعلا

 اطار دشتل رإلا خف« ارو قلبا قلل قو يرمعلر مح ةعامجو * ةذس ,هاوه ومس ٌةعامجأ

 اهئالج يف ةءار | اهناك 0 اًنعضاو اًقيرعت كسفن ينذرع كيبل رظْنأ ينرا هلوقب ديري نا وه نارك ريدا

 فيلارظنا يناكر ارطضا ةفرعم كلفرع١ كيلا رظنا - كذفرعم م تا زراعي ّدلا ةميقلا تايا لثم ةياب
 هموم م 2
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 لمتعت لو ةقيرطلا هذه ىلع يتنرعم قيطت ىنل يا 7 علب لاق يور دعو مانعا ارسل كاضبا

 نق تايالا“كللث نم هيا هةلربظأ و هيلع نروا: ين 1 لجأ ل ْرَظْلا قيل -ةرطضملا يالا كللت ىرق

 2 درهظ املف ليج هب هير 0 0 اهقيطتو اهل ك5 ينرذ 8 عضعضخي مل و , هناكم رقساو و انيلجتل تين

 و هو مسرور هو اغا 6 م ع2 س2

 تنبت راب ناك 0 ايلف لعأر امم مظعل افعَص 0 و اكد ةلعج هدمظع و هترد5 كل نم يآ هل

 روم دص

 * كسأبو ل مرقي ال أيش ناو كتلالجو كليظعيا نينمأ ا لوا 0 ترساجت و تمحرأفا امم كيل

 ةدروخلاراغسا يهر [ ينلسرب ] مهيلع نكترَتاَو تينا رك ىلع ىن دودخا [ سافلا ادع كبيس
2 0 

 نم نكو ] ةمكحلا و ةردخلا فرش ىم فىتيطعا ام 0 تاتا ف داكتي وأ يمالكب و

 ةدروتلا يطغأ ٍ ةفرع موي ل ىمسوم رك لنا معذلا لح نم يمن ففلاذ 7 ةمعفلا ىلع [ ليربشلا
 .٠ ١  3 7 2مب دليل 6

  1نلخا [كلولا ايبنو هلثم ىفطصم نوره ناكو ٍسانلا 5 َىُتيَفطصا ليف كفيك تلق نأ او رجلا

 د

 اهب 'ءاج نرصز نم تناك اهناو  نيحول ليق و - ةعبس ليق و - حاولا ةزقع, تبناك اهنأ اهلوطو اهرهوج

 د . م عب 1 0 ٍِء
 ا ةرحم نم اهعطقب ,ىموم هللا رما ليقو 5 ءارمح ةلوؤاي و ءارضخ ةدحربز ىم كيف 8 ليثربج

 8 ا اهيف ءامسلا ىىم كتلزن بمشخ ىنم تناك ى علا ىنعو - ةعباصاب اهقتش و هديب ايعطقف هل 5

3 .6 

 [ اَيصْفَت ٌةظعوم و | اًكيَنك لوعفم بصتخلا نجاتي 3 لاك ن نم ] ةاوقو - عرفا ةرمشع ن ناك اهلوط ناو

 ليصفتو ظعاومل ١ مم مهخل ل 5 هيلا نيجائع# ليئارسإ وكب ناك 1 ىش لك هل انبنك ىذعملا و ةهئم لدب

 ىسوع رغن ةعبرا آل اهأرقي مل ةنس يف هنم ءزجلا أرقي ريعب َرْذو رم يمر رتل كلا لق و - ماكحللا و - 0 3 : 0 5
 . 9 0 1 2 8 - ليا

 5 ايش يب اوكردشت ال 3 ميحرلا ىنمخرلا هللا انا نينا ح اول !الز فاس لتاقم نعو - ىسيعو ريزع و عشود و

 اوقعت الو - اونزت الو - اولتقت الو - هيكزا الف ابذاك يمساب فاح نم ىناف بذاك يمساب اوقلحت الو - ٌليِبسلا اوعطقت الو

 شل انكذيتا هلكاانكق ملوعال رم”الدب. نكي ار ر - اذنك ىلع افطع اهذخ هلانلقف [اهّذَحت]ءنيدل اونأ



 ( ع0 )

 22 اقعَم ىسوم رخ و هج للا ىلج املف جج ير فوسف هن امر قتسا ناف لبجلا 7 مص هم 32 وة ٍء 2-2-2 0

 هاري ”ضس سم ص

 لسو قتاتلا ىلع 2 كّتيْفطما كك 00 لاَق © نينمومْلا ا انو فِي تك 5 ىلئعبس لاق قافا

 نييخيشلاو ليزَملا يباو ماظنلا و قيبع' بور معو داطع' نب 5 نم» . هللا ةفرعت ف قرغا وه نكي كغيف
 قتل نو اللذاز آل هيطعي يذلا يفنلا ديكات تلق - نأ ىنعمام ثلق ناف - نيملكتملا عيمجو

 نأ هلوقك يلاح يفاذي ةلعف 1 نما و - أدغ لعنا ْنأ تلق اهيفن تدَكا اذاف !دغ لعفا ال لوقت لبقتسملا

 يفنملا نال نيبو ديكات يت ىأو لبقتسي اميف ةيئررلل يفن راصبألا ةكردت ل هلوقف- هلاوعمتجا ولو اباَبُ اوفا

 الطن ضلت امل 6 ىلا ْرظْنا كلو هلوق يف كاردتسالا لصتا فيك تلق ىاف - ةتافصل فاذُم

 فجري يذلا لججلا ىلارظنت نا وهورخآ رظنب كيلع ىكلو ةبلطت الف لاحم يلارظنلا نا ىنعم ىلع ب
 هيلع تمدقا ام ظعتستل ةيئررلا كباط ببسب كن هلعجا فيكو هب لعفا فيك مهلجال ةيكرلا تجلط ىمبو كب

 2 ا 0 0. 5 0 م 9 0 5110 5
 لابجلا رخت و هلوق يف هيلا داول ١|! ةدسن دنع هلثم ام ةيؤرلا باط دنع قةح الع وزع هذاك ةرثا مظع نم كيرأ امب

 [ ينرُد فوسق ١ هتاهج يف ًابهاذ اًنباث ارقسم ناك امك [ هُلاكَم ردتسا ناق ]- اذل و سمخرلل اوعد نأ اذه ان |[ < مس همص © س

 97 اذه و ضرالاب هيوسي و اكد هكدي نيح ةناكم ليجلا رارقتسا نم نوكي ال ام دوجوب ةيؤرلا :نوجول قيلعت

 ىلارظنلا نم صَلخُت فيك ىرت الا عيدب طمنو بيج“ بولسا يم راسلت يال

 7 دوجو يف ةطيرشلا ىلع رظنلا بلط بمبسب ةنثاكلا ةفجرلاب ديعولا 00 ايك مث د كلاردتسالا ةملكب

 نصا ذل ىدضتالهراادتتإ رمل ظ' امله[ ليج 1 م 50 م ناك هلوق يذعا

 - قشلاو ككشلاك ناوخأ قدلا و كدلا و ريمالا برَضك لوعفم ىذعمب ردصم اًئوكدم يا [ ك1 ل ةثلاراو

 ءاكد ةقان مهلوق هنم و ةيوتسم يما ءاكك اضرا وا - ةكدلاك ضرالا نم ةزشاذلا ةيبارلل مسا داقدلا و د3 يرق و

 ىيعب أرق و - ةيونسم اهّدم يلا ءاكد كدي طسبا رين نب خرا ىل لاق يبعشلا نع و - مانسلا ةعضاوتم

 قست تان كا ناك اونزاان لوه نم [ ًاقعص 0 رس 1 ءاكد عبج 37 اعطق يا 14 ا

 ًايشغم رخ هاذعمو هسأر ىلع هبرض اذا هعَقَص نم ةعقاصلا اهل لاقي ر ةقءاصلا نم هلص| و قعصف هقَعَص لاقي

 نولوقب و مهلجراب هنرزكلي اواعجت هيلع يشغم وهو هيلع ترم ةكئالملا نا يرر و - توملاك ةيشغ هيلع

 زوج الامن كلهزتا [ ىكجبس لف ] هفقعص نه [ ناك املك ]- ةزعلا بر ةيدر ف تعمطا ضيا ءاسنلا نب اي

 يئرمب تسل كلناب [ َنْينِمْؤَملا لوا انآو ] ةيؤرلا بماط نم [ فيلا ثبت ] اهريغ و ةيرلا نم كيلع
 نم تلق باث مف هتركذ يذلا ضرغمل ةيرلا بملط ناك ناف تلق نآف - ساوحلا نم ءيشب كرذم :

 ماظعا ل نار ام هللا نم ةيف نذاريغ لص هنا ىلع ميحم ا ناك نا و ٌةميظعلا ةلاقملا كلت هئارجا

 5 لغتي 8 و مهقع أ فيكو 1 هلعج و اهيبلاطب لججلا فِح - فيك و ةيالا هذه 0 ورلا رما هللا

 هناسل ىلع ةماكاا كللت ءارجا نم بات و هيلإ ايجغلم عبر مس فيكررمالا ماظعا ىن ةغلابم فكلذ نايفن نم
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 ا . 0. هرم صسومدرتا لل ا أ تيومص مو ىوس ا 6.

 © َنِيدسْعمْلا لبس عدت و لصأ و يموت اي ياذلخا نوره ةيخالا ىدعوم لاقو َج يارا 3 ا

 عوصس ع جمل سل م هم

 ىلا رظنا كلو ل 3 لاَ 1 كيبآ رطل 3 بر لَ هير هملكو اًنتاقيمل ىموم اج املو

 داما مهين ينفياخ نك [ ىمؤق فا ينقال ] ءادخلا ىلع مفلاب كرقو هيلا نايب فطع [ نوره ] و

 هدعطت الو هعبتت الف ناسفالا ىلا مهنم كلاعد م و ليئارسا يخبرومنا نم ملصي نإ بجيب ام عاصا و وا  اًيلصم

 هئيجم صنخا و ليق هتان صاصتخالا مالا ىنعم و - انددح و هل انْنَقو يذلا اننقول [ انداقيمل ]

 لعب نا هميلعتاو كلَلا ملكي امك ةظساو ريغ نم [ هب ةملك و ]-رهشلا نم نولخر شعل هديتا لوقت امك اذتاقيما

 نم مالكلا كلذ عمسي ناك ىسرم نا يور و - حوللا ىف ذ اطوطخ“# هقلخ امك مارجألا ضعب يف هب ًافوطنم م .الكلا

 نيعبرالا لوآ يف هملك امنا ليق و  حاولالا هل بقكو ٌةليل نيعبراو انوي نعبر انيملك سامع نيارئرع و د ةهج لك

 نيع ةيئرلا تماق ناف فيلا رظْنأ ىسفن ينرا يا فوذعم ينرأ يلوعفم ىناث | كيلا رْظْلا ْينرآ ]

 ل ناب كتير نم اذكمنم يخلعجا فسفن يب كفنرا ىذعم كلف كيل رظنأ 8 ليذ فيكف رظنلا

 تلق - كيلا رظْنا هلوقك يلارظنت نللقي ملو [ ينرت ل َلاَم ] ففيكف تلق ف ناف  كلراو كيلارظناف يل

 يذلا رظخلا ال ةيؤرلا ىه ةبلظلا نا ماع كلاردلا ىه يتلا ةيؤرلا نم انكمتم يذأعجا ىذعمب ينرأ لاق امل

 اب كلذ ىسوم بلط فيك تلق ناف - يلارظنت نا لقي لطيران

 و ساوحلا ضعيب كاردا يه ينلا ةيئوولا نع هيلاعتبو زوجي ال ام و هيلع زوجي امو ةتافصو ةللاب سانلا

 ةنلاحا ةربجملا عضو - ةهج يف نوكي نا لاعمف ضرعال و مسجب سيل امر ةهج يف ناك اميف صي امنا كلذ

 ٌةفجرلا تدخا ىيح لاق دقو هبااط نوكي ففيكو مهباكتراو مهترباكم لواب سيل هذال مزال ريغ لوقعلا ىف

 مهاعدو مهلعف نم أربقف ءاَشَن نم اهب لضَت هلوق ىلا ًاذم ءايفسلا َلَعَف مب اكل ةرهج هللا انرآ اولاق نيذلا

 مهمقليلو مهلعف نم أربتو الضو ءاهفس مهاعو نيذلا ءالؤه تقبيل الا ةيئررلا هجاط ناك ام تماق - الضو ءاهفس

 مهجاجأ يف اودامت و اوجلف قحلا ىلع مههبل و ءاطخلا مهملعا ومهيلع ركنا ةيءراا اوبلط نيح مهنا كلذورجعلا

 0 يو طر جلل كال كل نو صيفا ايعيسم نار ورأف اون تتح كل هال ناو قالت
 مهرأ لاق ديف تنلق نان كير ظنا ينبأ بر لاق ىاذلف ةهبشلا نم مهلخد ام مهنع حازنيو اوذقيتيل

 ةزعلا بر مالك اوعمم املف نوعمسي مهو مالسلا هيلع ىئموم ملك امنا هناحبس هللإ نال تلق - كيلا اررظني

 كدي كادر سائق ىلع ةدئِقِم دارا عش [رعمْشف ةمالك_هعمسا هكا حلم“ وضعف هاو سوم نال اودارا

 هللا دنع هنفاز و هصاصنخاو هثوبن يف هيلع رْقثا و بلَط 27 )ذا هنآل و بكيل رظنأ ' ينر ىسوم لاق

 راهب بظاخب ام ناك و ةئمأ ماما لوسرلا نال و راكنالاب ىاوا هريغ ناك ىكاذ .نوكب نا هل ليق و

 لياد ميسجتلاو هيبشتلاضحم يه يتلا ةلباقملا ىنعم نم هيفا و كيلا رظْنأ هلوق و - مههلا ًاعجار بطاخب

 رظفلا ةساحب الباقم هيلا اًروظنم هللا لعجي نا لمجلا بحاص لجو مهلوقل ةياكحو ميحرتقم نع ةمجرت هنا



 ( رعب )

 0 سم معمم ستاك اس 5 5 7

 اهلا | مكيغب 0 نق ل 00 0 مكلا لاك * هل
 0 مور هلي --( مبمسمو هرير مسوص ها هور 22 < ع

 مكداخ دا نلقي باذعلا ءوش مكنوموسي 4 0 نم " ميجا ذا 5 و © نذيلعلا ىلع مكلضف وهو
 م ا

 2 نا 2 تن مهمه ا 2 ١ هر 2000 5و6 1 هس كمصم مري 0 - مموةم مم د

 م2 011 م 6. مص 5 7 35 5 و 5

 فاوقك هزاج ىنعمب ةزراج و ةزوج و نكملا زاجا لاقي اذزجا ىذعمب انزوج و عرق و - مهلاذقب ىسوم ر ما نيذلا
 م هر وو<

 ماذصا [ بل مهل امك ] هيلع فكعن امنص [ هلا ًانل لعجا]اهرسك و فاكلا مضب نوعكعي كيرقو - ةللاعو ةالعو ةالغأ

 لاذ ايدوبي نا هنع هللا يضر ىلع ءو - اهدعب ةليكل تكعئو كلذل و فاكلل ةفاك امو اهيلع نوفكعي

 سماد سم 5

 ا ا 1 مكن ]- 100007 اهلا 6 م لاقف ها فج نا لبق 07 دعب مةفلدخا هل

 هه ع

 رمدم [ هيف هامربتم ] ليئامتلا كلت ةدبع ينعي [ هالؤس نا ] - عذشا الو مهنم ىأر امم مظعا لبجالا

 مهنيد مدهي و هللا 5 ياردتلا بهذلا راسك لاقي زا اضاضق"ناك اذا بتمر ءانا مهلوق نم ةيف رهام رتعكمن

 اولمع ام يل [ نومي اونأك ام لطب َو ] اضاضر اهكرتي و هذه مهمانصا مظعي و يدي ىلع هيلع مه يذلا

 هللا ىلا ابرق مهمعز يف ناك ناو هب نوعفتذي ل لومضم طاب ردا هانا هتبانا 0417

 ادتبملاربخ ميدقت و نال اًمسا ءالؤه عاقيا يفو اروُددم ءابش 0 لمع نم م اًولمع ام ىلإ اًنَمِدَك وأ لاق امك

 ةيرض مهل ةناو ةنبلا مهودعي الهنا و رابتلل نوضرعملا مه مهناب مانصالا ةدبعل مشو اهل اربخ ةعقاولا ةلمجلا نم

 بالطا ةدابعلل ىجتسملا ريغإ [ اهلا معيب هالارْجَكا + اويحا امم مهيلا فقببو اونيلطاام ةيقاغ مهرذعجل بزال

 ةوضقللا مكريغ اًدحا اهطعي مل ىقلا ةمعنلاب صاصتخالا نم هريغ نود لع ام مكب لَعَف وهو |دوبعم مكل

 ةمعن يف نيرومغم مهنوك عم مهتبلَط نم بجعتلا و راكنالا ةزمهلا ىنعس و - هيف ب اوكرذشت الو ةدابعلاب
 هدو مم هرب هع

 سلفا 0 اهجلط اذا ةعلسلا مامن م باذعلا ةدش مكنوغجي ا باذعلا ءوس 2 موسي | - هللا ريغ 5 هللإ

 هارومم رب هو <

 لإ ف نم نييطاخملا 0 الاح نوكي نا زوج“ و ول لهم ما فتاذدكسا وه 3 6 مكذو موسي لكمال

 .ى بدوي و. هموم 6م

  فيغهتلاب نولْدعَت ىمرقو - ةخعملاو | ةمعذلا[ ئالجلا ]و -باذعلا ىلإ وا ءاجنالا ىلا ةراشا.[ مكلذا] و - نوعرف

 هللا دنع نم باكي مها مهودع هللا كلاها نارصمب وه و ليدئارسا ينب نعو مالسلا هيلع ىسوم نإ يور

 قادلرشاوف ولت موصب ةرماف باذعلا هدر ىسوم لأس نوعرف كلاه املذ نورذي ام و نوتأيام نايب هيف

 هددسناف كسملا ةحُئار يف نم مشن اذُك ةكئاملا تلاقف تكوسنف هيف ٌتفولخ ركنا ىيثلثلا متا اًملف ةدعقلا

 غللا ةْرَماَك اتيعلاللا نم ئدنع بيطا مئاصلا مف فولخ نإ تملع؛ اما هيلا هللا #ئوملو)لفتأو - كلاوسسلاب

 اميءانهينأ معي نأأو اهو نيثلت موضي ان ةرسإ لقوا كلوب ةيحلا ىذ نم ماياةرشع اهيلع ديزي كوك

  اذههاهلصف و ةرقبلا ةروس 2 نيعدر )0 كذا ذك دقلو 0 حف ملكو رشغلا ف ةيروخلا هيلع تنل: لأ م هللا نم: ةيرقي

00 
 - ىدعلا |ذه اغلاب مت يل لامعلا ى 1 كبصنا ع ةليلا» نعبر ] و -هل هيرضو تقول !| نم ها تو ام [ بر تاقيما]ازو
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 هلع 38 انقيأب 0 5-5 0 يف دا م اَنْمقنناَف © رو 0 هذ 2 لجأ 1

 يعرب ١ مضره ء 2 © روم ه مى 6 مم < هه 2 2 ا <

 © نوعي او و هموم نور حلي نعام 1 نسال 5
 2ث د ةصدسص <60 تمم ع اس لي <<.

 ممل امك اهلا انَل ُلَمجا نسر كك 8 َاَنَصا ىلع نوفي موق ىلع ار رذصلا لي 5 ب انزواج و

 ه2 همم

 ليقبوأ ل, هرعت فردي ال ىنلا رحبلا ميلا و [ مهترعاف ] مهفم م ءاقننالا اندراف [ مهم 0

 1 كانو زيت اوستن نيكس دنت هينلا نم ةقاقتشا و هئام مظعم و رعجلا ةَجل وه

 مه هه يعش نه نأ موقلا ] -اهيف مهركف ةلقو اهنع مهتلفغ و تايآلاب مهبيذكت بمبسب ,هنارغا

 ةقلامعلا و ةذعارفلا دعب ليثارسا نب اهكلم ماشلا ورصم ضرا [ َضرألا ] و هسوق و نوعرف مهفعضتسي ناك ليئارسا ونب

 - قازرالا ةعس و بصخلاب [ ايم اًنكرب ] ةيبرغلا و ةبقرشلا اهيحاونو اهنارطا يف اًراش فيك اوفرصت و
 رو لج اوك انغااةلوق: لا 0 يذلا ىلع نمت نأ ديون و ةاوق ا فير تملك ]

 نم ثرمتسا و مهيلع تضم ليئارسا ي ذب ىلع ثبت ىنعمو - ةملكلل ةفص ىسحالا ثينات ىذسعلا و

 الاد و ربصلا ىلع اًناح هب كيسحو مهربص بسب [اًرورُبَص امي ] هيلع ىضم اذارمالا ىلع مت فلوق

 نال و11 راطرقتمور يح وربصلاب هلباق نم و هيلا هللا هلكو عزجلاب ءالبلا َلباق نم نا ىلع

 ةلقو اع راسل شاطا كلف + نيقعملا وايل! الق هلق « عسا دن ر ادعم اهلقبكر كني لص تيقمع يلع
 ١١ه / 02065 2 ه٠ <<< 5

 تيا نم هريظنو ىنسعلا كبر تيم تممثو ةياور يف ماع رق و - ربصلا سل ةنازر نزرب مل و رجص

 اونأك امو ] روصقلا ءاذب و تارامعلا نم نروسُي و نولمعي اوناك ام [ موف نوعرف حخصيي ناك ا.ه - ىبربكلا هير
 62-4222 6 سمع <

 ءامسلا يف ةنيشملا ةينبالا م نوعفرب اوفاك اهووا- - تشروعم م تذج اش يذلا وهو تاذعلا نم [ نوشرعي

 أرق هنا يذغلب و - 00 نا يديزيلا ركذ و - مضلا و رسكلاب نشرح يرق و - ةريغو ناماه حرصك
 نوعرف أبن نم هللا صنقا امرخآ اذهو  هنم ًافيعصت آلإ هبسحا اموراجشالا سرغ نم نوسرْعِي ساخلا ضعب
 دعب هوتدحا ام و ليئارسا يخب اين ضلضصقتا عينا مث مهيصاعم و مهملظ و هللا تاياب مهبيذكت و طبقلا و

 باط ورقبلا ةدابع نم رجلا مهتزواج“ و ماظعلا تايالل مهتذياعم و :دابعتسا و نوعرف َةَكلَم نم مهذاقنا

 لوهج افك مولظ هفصو امك هنا و ناشنالا لاح ملعيل لينبةلاو رق ماوه نس كلاين ةرهج هللا ةيكر

 ىئأر امم ملس و هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يلسيل وروكشلا يبدابع دع نم ليل و هلل| ةمدصع نم آلا نوُتك

 هوماصف هّموقو نوعرف هللا كلها ام دعب ءاروشاع موي ىسوم مهب ربع هنا يور و - ةذيدملاب ليئارسا ينب نم

 نبا لاق - اهنومزالي راهثدابع ىاع نوجظاوي [ مهل ماَنصا لع نوفكعي ] موياع اررمف [ مو ىلع اوف هلل اركش

 نييناعنكاا نم اوناك ليقو - مخ نم اموق اوناك ليقو  لجعلا ناش لوا كاذ ورقب ليئامت تناك يدرج
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 هور مم هرعم رعم رب هدم سرمص ع ع همم ورب ل سن. روم

 امي كبر اَنَل عدا ى رمل هرج او أوناكو رجا # تالصقم تي
 واو م 7-7-5 دام هرب دولا و

 مهلع انهشك 0 1 ين َكْعَم ىلسرُتل و َكلأكمْوْخل زجرلا انع تْفَسَك ند * كدنع دبع

 ةبرجا ٌةرشع مهدحا جاك نار المك يلتمِيَف اماعط ,هدحا كالا نكت ةدلج نيبو مهدحا بوت نيب

 راصف هاصعب ىسوم هيرضفرفعا بيثك مهبأج ىلا ناكريبج ىب ديعس نعو -اريسيإلا اهنم نري الف احرلا ىل

 اركرصرو اوحاصف يبردجلا هناك ,هدولج مزل و مهبجاوحو مهنويع رافشأ و مهراعشأ و مهراشبا يف نخاف الدق

 هللا لمراك اًدِبا كلقّدصُت ل نوعرن رءار هرحاسلا كلب نألا انققحت نق اولاقف مهلع عفرف ىسوم ئلا اوعزفو

 بوث نم ًايشدحا فشُكي الن مهتمعطاو مهتينأ اهنم تالتماو مهّتويِب ثلخدف عدافضلا رهش دعب مهيلع

 علتمت تناكو هيف ىلا عدفضلا تبنثو ملكتي نا دارا اذا لجرلا ناك و عدافضلا هيف دجو الا بارشالو ماعطالو

 روت يهو رينانتلا ىفو ىلْعَت ىهو رودقلا ىن اهسفناب فذقت تناك و داقرلا ىلع نوردقي الف مهعجاضم اهنم

 نوهعلا مهيلع ذدخاف دوعن الو حوصنلا ةيوجنلا بوتذ نا آلا يقب امف ةرملا هذه انمحرا اولاقو ىموم ىلا 3

 لاقف نوعرف ىلا اوكشف امد مههايم تراصف مدلا مهيلع هللا لسراف دهعلا اوضقن مث مهنع هللا فشكف اعدو

 ىلي امر دام ٌيايئارسالا ىلي ام نوكيف دحاو ءانا 0 يليئارسالا و يطبقلا نيب عمجب كف مكس هنا

 لوقت ةيطجتلا ةأرملا نا ىنح ءاملا يلي ارماللو مدلا ي جرخ#ف دحاو ءامم نم نايقتسي و اًسد يطبقلا

 نحح نوعرت «نشطعوااسو اهم يف هامل ربنا يف ين اني مانع نادال عجلة
 نب ديعس ىنعو - اجاجحا احلم بسيطلا اهُرامراص اهغضم اذاف ةبطرلا راجشالا صمي ناكف كللهلا ىلع ئفشا

 قسيس مالسلا هيلع ىسوم نأ ىورو - كقاعرلا مهيلع هللا طلعت ليكو > امانا لينلا  مييلغا لاعب تيدكلا

 صفت اصعلا و يلا مهارا امل هذا يور و - تايآلا هذه ميري ةنس نيرشع ةرحسلا بلك ام دعب مهين

 ةظع ىمرقلو ةمقن ةموقلو هل اهلعجت ةبوقعب :ذخف ضرالا ىف الع دق اذه فيبع نا براي لاق تارمثلا و سوفخلا

 رغب لمَتلا و نسحلا أرقو - مقخلا نم هدعبام مث كارجلا مث نافوطلا مهيلع هللا كمعب ذئنيعف ويا ندع لملر

 تانهبم تالّصْقم ىنعم و لالا ىلع بصن [ تلّصَفم تبا ] را لما ديزي يملا نوكس و تفاقلا

 - ,هرفك ىلع ٌةمقنو مهل ةربع اهناو ةريغ اهيلع ردقي ال يتلا هللا تايا ىم اهنا لقاع ىلع لكشيال تارهاظ

 ما مهسفنا نم اوذعو ام ىلع قوميفتتمي ل ظدي مهلادحا هيف كفي ناصري ضعب و اهضعب ةهيوفرإ
 سم

 قاعتي نا | ءاجلاو ةوبنلا وهر كلدنع هدهعب ىذعملا و ةيردصم ام [دْنع دب د امي] * مهيلع يحال /' مازلا نومي

 كادنع ام قب اذل ءاعدلا نم كليلا بلطنام ىلا انفعسا امه دحا  نيبجو ىلع كلير اَنل عما ةلوقب

 نموت ا نوكي نا اماو - كلدنع هدبهعب هيلا السوتم انل هللا عدازات ةوجنلاب هدم ارك و هللا دبع نم

 س2

 راد سحلب مايو ا - 0 ول اه تفك ن تل دامس
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 َمَدلا و عدافصلاو لمعلا و كارا نافوطلا ميل اًنلسراف © نينمؤمب لكلا( كن[ امها اهب اًنرجسنل
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 هيي -4ختح

 41 6 هر مو < ده 5 ٠ و ع ل م سل هرم مهرج ص ج

 وهو هللا دي مكريط ب نسحلا أرقو  |ذه نم ماشا ئاط لو ةيالا هيلع نوضرعبرانلا ةلوق يف ل ىلاعتءللا ,هدعر

 0 و ب دي جلا دإ دذعو - ا وزنا ةريظنر ريمكس رطل

 مرد اونوكت امني جرخا جرخت ام ىتم هلوق يف ءازجأل ةدكوملا ةديزملا ام اهيلا تمم ءازجلا ىنعم

 يرصجلا ديدسلا بهذملاوهو ىنيسناجتملاريركتل ال الاقثتسا ءاه تلك فلالا نا آلا كب بهذ اما - ثوملا

 و هنانتاتا | فك لبت هناك ءارجلل اهو كناكلا هب توصي ي كلإ توصلا ي 2 0 نا معز سم ساخلا نم و
- 2 

 2م م 6 2
 - هب انتأت ءيش امي ىذعمب عفرلا تلق - امهم لحم ام تلق نأ 00 0 تكل نحت ام هب ًايصشنل يب

 الإ امهم ىلا ناعجار اهبو هب يف ناريمضلاو - مهمل ويت ةيأ نمو - غب اننا ذر ضحتت ميه امي ىنعمب بصنلا وا

 نيام هرعش ءرربهر لرتر كت 3 هيلا ىنعم يف هنال ىذعملا ىلع كم د[ يناثلا و ظفللا ىلع كد امه دك

 نم اهفرحي يذلا تاملكلا دادع يف ف ةملكلا هذهو « ملعن 3 ىشيانلا ىلع ىنجت اهلاخ 6 ناو * ةقيلخ نم ىومرم| دنع

 نم اذهو فاقد تيما امدكم ىثعمب امهم بسحت و اهعضوم ريغ اهعضيف ةيبرعلا ملع يف هل نيال

 نعايف ثقولا ىذعمب ةيا نم هب اذتأت امهم رسفيف بهذي مث اي يف درعا خضار مالك نم سيل و ةعضو

 تلق نأف - هيوبيس بادك يف رظانلا يدي نيب وثجلا بمجوي امم هلاثما »اذه رعشرلا وه و هللا تايا ىف

 ةيمسنل ارابتعا اهومس امناو,ةيا اهنا رهداقعال يآ اهومماض ؛ تلق - اهب انرعسمتل اولاق مث دارا 0

 ىغط ليق - ليسوا رطم نم مهبلغو مهب فاطام [ نافوطلا ]و - يهلتلا و ءازهتسالا كلذب اودصقو ىسومم

 جرخت نا دحا ردقي الو اًرمق الو ًاسمش ىوري )ل ةديدش ةملظ يف مايا ةينامث اررطم مهنا كلذ و مهثررح قوف ءاملا

 ثتالتماف.ةكينشم طبقلا توهبو لب ارسا ينب توهبو نوكلهي اوداك ىتح ءامسلا ,هيلع هللا لسرآ ليقو - ةراد نم

 ليئارشا ينب. توهب, لخديملو قرغ.سلج ,مف .مههقارت ىلا داملا .ىف اوماق ئتح دام طبقلا تريب
 نعو - مايا ةعبس مهيلع ماذو فرصتلا و ءاذجلاو ثرحلا ىم م,هعذمف دكر و. مهضرا ةجو ىلع ءاملا ضاف و ةرطق

 نوعاطلا ليقو - ناتوُملا وه ليقو - ضرالا ىف يقبف مهيف عقو باذع لوا وهو يردجلا نانوطا ًةبالق يبا

 ةسلا كللت مهل تيفف اونمأ ام مهذع عفرق اعدف كب نمؤن نكن اّنع فشكي كّبراذل حدا ىسومل اولاقف

 مث مهرامث و مهعورز ٌةماع تلكاف كارجلا مهيلع هللا تمعجف ارهش اوماقاف ةلثمب اودهعي ملام ارز ى. ةعلا ى

 اوعزفف ءيش اهنم ليئارسا ينب تريب لخدي ملو بايثلا و توببلا فوقس و باوبالا ىتح ءيش لك ْثكا
 كعب راهي ءاضغلا ىلا مالسلا هيلع ىسوم جرخ مايا ةعبس دعب مهنع فشكُف ةبونلا ةردعو و ىسوم ىلا

 ارهش اوماقاف اذنيد يكراتب نحن ام اولاقف اهأم ءاج ينلا ىحاونلا ىلا دارجلا عجرف برغملا و قرشملا ّوحن

 تابنليق  كارجلا درا وه جتالعإ ليقو -نادرقلار ابك ةديبع يبا لون يف ناذمحلا وهو لمقلا مهيلع هللا طّلَسن

 لخدي ناكو ضرالا ٌسَحل و دارجلا هاقبا ام لكاف سوسلارْيَبَج نب ديعس نع و - ثيغاربلا ليقو -اهنحنجا



 (لعوو )

 00 20 رع هماوم يد عمم رعد مه ممم سلا هرعووم ارم ود وريم -

 نوعرف لأ 0 نولمعت فيك رظنيف ضرآل يف مر يقسي و مكودع فاهي نأ مكبر ىسمت لاك
 5 مسد ه مم م م 7 3 مم هرب سن م م معة

 ةئيس مهبصت ناو ع هذه انل اولاق دسك م |ذاف ©) ور 00 لا م صقر نينسلاب

 "2 0 6. »* | هر هررم <

 نط ادب اني اهب اوك ه قلتي مرت نيل و هللا دلع ”ميطآننإ 7 + هش ندر ىلإ ريت
0 

 [ هع ةيقاعلاو ] اًملوا الواذت هلرانقي نا هضرغ و ٌسذجلا هرملاب دارا هّيَرغصاب درملا امنا ةرمَش لاق امك

 ةبفاعلا و أ أرق و مهل ةلوانذتم ةئيشملا نا و طيقلا نم و مهنم نيقتملل ةدومحعلا ةمتاخلا ناب ةراشب

 [ اًنَننِج ام لعب نمو و انيتات نأ لبق نم. انيذ 3 َنمرلا ىلع اًفطع نوعسم 7-1 يبا بصذخلاب نيقتمل

 8 نر اوناك امو كلذ دعب مهيلع «تداعاو 58 نا 6 ىموم دلوم لبق مهئاذبا نتن نونعي

 عمرا | مكر كلي نأ مكبر ىسع ]  باذعلا ىم هب نوسميو عملا و مدخلا عاونإ نم هيف نونهتْمي
 رظْنِيَف ] رصم ضرا يف ةدعب مهفالختسا و نوعرف كاها وه و ةنع تغقك و نق قةراهبلاا قش هنيلاورتسز اكب

 بسح ىلع مكيزاجمل اهنارفك و ةمعنلا ركش و هحيدق و هذّسَح لمعلا نم مكنم نئاكلا ىريف [ نولمعت فِي
 و هتدئ ام ىلع و ةفالخغلا لبق روصنملا ىلع لخد هنا دبع نب ورمع نعو - مكنم دجوي ام

 كلذ هل ركذف فلس ام دعب هيلع لخد مث َةيلا هذه ورمع أرقف دجوت ملف ورمعل ةدايز بلطف

 مجذلا و ةّيادلاك ةبلاغلا دامسالا نم ةنسلا و  طحقلا ينسب [ نُينسلاب ] نولمعت 520007 يقب دق لاقو

 مهقيدابل تناكف نوذسلا اما سابع ىبا نان رامبل ىذعمب موقلا كيد اولاقف اهنم اونا دقو كلذوعذو

 ةلفلا لمعتال نامز سافلا ىلع يتأي بسك نعو  مهراصما يف لكف تارمثلا صقن اما و مهيشاوم لقاو

 يف سانلا نالو هللا تايال مهبيذكت ورفكلا ىلع مهرارصل كلذ نا ىلع اوُهبنتيف [ نوركذي مهلعل ]. ةرمت ال

 يفًاهوركم رب ملو ةنس ةئامعبرا نوعرف شاع ليق و - ةدئنا قرا و افاطعإ قولا !ىودخ عرضا ةدشلا لاح

 (ةَنَسَحلامهئءاج اًذاف ] * ةيبوبرلا ىعدا امل ىمحوا عوجرا عجو ةدملا فات يف هباصاولو ٌةذه نيوشع و ةثامثل

 ةيهافرلاو ةمعنلا ىف لزن ماو اهرقحأسم ىحنو اذب ةصتخم هذه يا [ هذه ال اوااق ] ءاخرل ||او بصصغخلا نم

 [ عم نمو ىسومب اوريطي ] بدجو ةقيض نم [ نيس مهيصت ١ ناد ] - سرفلا للا كلوق يف اهلذم م الإو

 هيلع هللا ىلم هللا لوسرل ةرفَكلا تلاق امك اذثباصا امل مهناكم لول و مهمؤشب هذه اولوقي و اوسءاشتي و مهب !رريطتي

 ناب ةَلِيَس مهيصم نو ةنسحلا فيرعتو اداب كسا مهئداج ذات ليق فيك تلق اف  تدذع نم هذه ملسو هلأو

 ةردنلا ىفالا عقي الف ةئيسلا امإ و هعاستاو هترثكل بمجاولاك هموقو ةفسحلا سذج نال تاق ةئيسلا ريكذتو

 هللا دع مهوُُط ] ءاخرلا مايا تددع لهف ءالبلا مايا تددع دق مهضعب لوق هنمو - اهنم ءيشالا عقي الو

 ةئيسلاو ةنسعلا نم مهبيصي ام ءاشي يذلاوه هللا هتئيشم و همكحوهو هالا دنع مهرش و مهريخ ٌبسبس يا

 بيبس امنا لآ هاذعم نوكي نا زوجبو - هللا دنع نم لك لك ءلوقك هيف بيسب هنْميالر دحا موش سيئر

 امب مهثوم دعب ه1 نوبتاعي و هلجال مهوسي ام مهيلع يرجي يذلا هدنع بوتكملا مهلمعوه و هللا دنع مهمؤش
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 هم 2 و هم 26 هما وم هم |ةرب م ةثمم سمسم 9 مابج »لكم دو ياا انو

 مهءاكبإ لئقتس لاك رحمي و 0 8 ىو ا دس ةهموقو ىمهومم رذدتا نوعرف مش 00 1

 كك #0 3 ِط عر ا 6 - 00 2 2

 م * الج مم دعب نمو 57 نأ لبق نم ٠ اًنيذوا او / 5 © ن يقدم ةيقاعلا و و 1 ةداجع ن قا رم اهنروي
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 اودارا هللا تاياب ناميللا آاااذم بسيعت امو [اًدمآ نأ الا اذم منَ ام و] هخم انل قبالام آلا انب لعفت نا ردقت امف

 * مهفوهس ىنا ريغمهيف بسيعالو « ع » هلوق هنمو ناميالا وهو اهلكر خافملاو بسقانملا لصاوه امالآ اًنم تن عئاا

 نعو - اغارفا ءاملا غري امك انرمْعَيو انيلع ضيفي ىتح انيلع هرثكأو اًدساو اربص اذل به [ اْمَص انهم غرد ]

 انيلع ٌبصوا - لجخأاو ءايعلاب هرمغيوا فحزام دق لوقي مث ابونذ هيخا ىلع غرشَيل مكدحإ نا فلسلا ضعب

 فكلذ ناك اورجصو اوماقتسا اذا مهنا اوملع مهنال نوعرف هب اندعوت ام 0 ماثألا راضوا نم انربطي 57

 مهعذمي ماو ممكرت اذا هنال اًودسْفَي ىلع فطع [ َترْديَو] - مالسالا ىلع نيقباث [ َنْهِملْسَم اندرو ] مهل ةرمطم

 ماهفتسالل باوج وه وا كللذل مهكرت هنكف هتهلا كلرت و هكرت ىلا و !داسف ةوعو ام ىلا ايدوم كلذ ناك

 ءداخالا و ةدوملا مكنيب و * يذيب نوكيو مكراج كلا ملا ٠ رعش « ةئيطحلا لوق وحن ءافلاب باجب امك واولاب

 10 عيرقاو  فّدهلا و كايا هكرت نوكي و ىسوم فوت فذم نوكيا ةريدقت نا رامضاب بصنلاو
 3 7 د د 3 ود ِ ا

 ىلع الاح وا « لورا م ىو اب ةنكلات هل قلطُتا يا كردي و هرذتا ىنعمب رذتا ىلع افطع عفرلاب كَنهلاَ

 هرو م س 0

 نم نكاد عرق امك اوافق ليق هناك مزجلاب ٌكلِرَّذَي و نسحلا أرق و - كّنهلا و ترذيوهو هرذتإ ىذعم

 فتدابع نع انفمدي يا بصنلا و ىنوذلاب ترْدَنو هنع هللا يضر سنا أرق و - ودعا دن ايا

 ىلع ةروسلا قفاو هنال كملاذ هل اولاق مهنا ىور و - فتداجع يا ىلا و كلن او ىيزق ,واخلا اهرَذي

 نوعرف عنص ليق و كلما ىلع اوبلغي نا اوفاخ و كللذ ضرالا ىف داسفلاب اوداراخ سفن فلا َةدامّتَس ناميإلا

 ىفلز هللا ىلا انوبرقيل نولوقي و .ماذصالا م اذصالا ةدبع دبعي امك هيلا ايزقت اهودبعي ن ير ةموقل

 ءاذبللا لتق نم هب .مهاذَكم اذكام مهيلع ديعنس ىنعي [ مهءانبا لَثقْتَس ] - ىلعألا معبر انآ لاك فىلذل و

 ىف اهلرثاال ىسوم ةبلغ ناو اوناك امك انيديا تحت نوروهقم مهنا ورهقلا و ةجلغلا نم هيلع اًدك ام ىلع انا اوماعيل

 هدي ىلع انكلم باهذب ٌةَذَهعلا و .نومجنملا ثدحت يذلا نولوملا وع هذا ةماعلا مهونيالثل و اذئاليتسا و اذكلص

 لاق [ هللاب اوديعتسا َس 00 رك ]+ نعي رظنذم هنا و هعابتا ىلا مهوعدي و انفعاط ى نع كلذ طيف

 مهيلع ةرصنلا مهدعي و مييلسي . مهنكسي زركتني لوويجفتاو هذم اوعرجف مهءاَحْبا ٌلدقْدَس نوعرف لاق نيح ىلا مهل

 كيبخل ملا تلق نأ يي مهغرا مهكيروت و طبقلا كلالها نم  ليئارسا يب هللا دعو ام مهل ركذي و

 هيومان كرو راما و ةفئانتسم ةأدتبم ةلمج يه تاق -  اهلبق ينلا ىلع تاخداو اولا نع ةلمجلا هذه

 دارذ و دهعجال ماللا نوكي تا ا نإ ]هوقو - نوعرو موه نم ل ملأ الكب ا لا



 ( 1ع )

 ادام لطبر حلا حو 5 نوكذاب ام فقلت يه ادن * قلاع ولا نام ىلا اًنيحرأ و © ميظَع
 عا مط صر ج دورعاءر سم سا#©

 برأ 5 نيملعلا برب ام لَ 60 نيد ركل يلا و 5 نيوغص اوبلقنا و فلّده اوجلغف © ىنوادعي

 1 1 14 ورمل جة ومهس2م ا ج5 و ما رسوعو «ءع ان ء 7

 اهم انجيل ةليذلا ىف اذه "لإ مل نْذا نأ لبق هب مكنما نوعرف لاَ © نوره و ىس 0

 ىلإ ارناف 5 .ريعمجا مبلل مل فلخ را مكلجرا و مكي عطل و: :نوملعت : كفوصت اهنا

 سا مو سود موس 3 02000 مهم 6

 نيملسم اففوت و ارجص اذيلع غرذأ ا انما ان مل اَنْ تياب اَنَسا نأ لاذ قَْتاَم و 8 نوم ار

 نار يرامسلا ديئاقلا نم ددصب ىاك امب ٌةقثو مهب ةالابم ةلدو مهناشل ًءاردزا هيف اوجغارت اص ىسوم مهل ْغوَس دقو

 هفالخب ةقيقحلا ام اهيلإ اوليخ و ةذوعشلا و ليعلاب اهورا [ افلا ردعا اررحس ] |دبارحس اهبلغي نإ ةزجعملا

 تايحلا لاثما يه اذان الوط اهشخو اًظالغ لابح اوقلا مهنا يور - ىعَسَت هنأ مهرس مع ممثلا ٌلْيَكَب هلوقك

 رسب ] مهتجهر اوعدتسا مهناك اديدش ًاباهرا مهربهرأ و [ مهوبهرنساو ] اضعب اهضعب بكرو ضرالا تالمدت

 اهيف اولعج ليق ةكرحلا مهويام اهيف اولعج و مهبشخ و مهلابح اونوَل مهنا يور -رحسلا باب يف [ مُهظَع
 ةنروزيو لطابلا ىلا قحلا نع ةنوجلقي يا هنوكفاي ام .ىنعمب ةيردصموا ةلوصوم ام [ َنْوُفاَياَص ] قبيزلا

 ىسوم اهعفرو لاما و بسشخلا نم يداولا لم تفقلت امل اهنا يور - كفالاب كوفاملل ٌةيمست مهكفاوا

 ناكول ةرحسلا تلاق ةذيطل ءازجا اهقرف را ةميظعلا مارجالا كلت ةتردقب هللا مدعأو تناك امك اًصع تعجرف

 اهيفرتاف يل مهيولق عقوف ريساغتلا عدب نمو - تدثو ندمطت قا ٌعكَوَك] انيصعو 'اذلابح ثيقبل ارعس اذه

 مهاقلا امناك ادّجس اررخو [ةركشلا يقلا و ] - نيتوهبم ءالذأ ارراصو [ نب .رغص اوبلقنا و ] عيقو ساف مهلوق نم

 هرخأ يفو ةرَكَس اراقك راهنلا لوا اوناك ةداقق نع -اوقلأ مهناكف اوأر امم اوكلامتي مل ليقو - مهرورخ ةدشل يقلص

 اراشنوراقك ىلؤهاو اذكر ذكي ةئيو"” غيبي: نيملشتلا نيب اقنوا مالثلالا فادلو !ةلرتا نستلاب عار هاو ل

 ا عياعتا) مهل اًمهبوت عينشلا لعفلا اذه مالعف يارابخالا ىلع 7 مكخص ] * هلل مهسفنا اولذب رفكلا ىف

 اذه مكعْتَص ىا [ ةئْيدَمْلا ىف ةومتركم رغمل اًذه نإ ] داعبتسالاو راكنالا ةانعمو ماهفتسالا فرحب مدنا ورق

 ضرغا كلاذ ىلع متاطاوت دق ءارعصلا هذه ىلا اهنم اوجرخت نا لبق رصم يف ىسومو مننا اهومتلتحا ٌةليَح

 الثل سانلا ىلع اهيؤمت نوعرف نم مالكلا اذه ناكو ليئارسا ينب ا ملا اهذم ارا نإ وهو مكل

 رعتسب ىيتأل لاقي ككتبلغا نإ يب نمؤتا ربكالا رحاسلل لاق ىسوم نا يرر د - ناميالا ىف ةرحسلا اوعبتي

 مث هلمجا هفعر 1 مست ضر ل لاق ىاذلف عمسي نوعرفو كب نذمولا ي ةديلغ ناورحس هجلغي ال
 6 دعه 7 هام مج و

 و :افرط قش لك نم م [ فالخ نم م - مكنجاصال مث ] كاذكو 2

 وملاب ا نإ اوديري نأ - ةحرأ ةدبف و ماعم ا اني يلا 8 أ رخل قطلطو كوالخت نم عطق سم لوا نأ

 عطقلا دئادش ىلعانبيثيف ءازجلا موي هللا ىلا باقن وا  فئاقل نمو ىنم انصالخ و هنمحر و اذير ءاقل عئلا انبالتنال

 هللا ىلا نوبلقنم نوتيمةلاحمال انا را اذذيب مكحجفوللا ىلإ بلقنذ نوعرفو مهسفنا نوذعي اعيمج انا را -بلصلاو

 “/فارعالاةروس ١
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 "منك

 سم ىمرعو هه. س مءرعبس موي ه ريم

 رت لعب كاف رمح ئاتلا ف لس 1 هجرأ اوك و لورمات 1 مرأى جرت نأ كيري

 ىمومب اك يلا ل ملا و معذ لاقاه نيش ن رت انك نا ارجل ال نإ او نوف هج © ذل

 ا سة مهرب هيض د سمج 2ر2

 رسب اوداجو مهوبهرتسا و ساّلا نأ اروع وكلا امله * أرق لاق © نيقلملا 2 را

 سليل

 ءةمذالا كيدش مدا مالسلا ةياع ىسومم ناك و سمشلا عاعش ا بلغ اينارون اًضادي اصر ل اذاف اهعزنو فوص

 ةيحاصعلا مهيلا ليخ ىتح هعّدخ نم ةءدخب سانلا ىويع ذخا دق هيف رهام عسلاب ملاع يلا يعرج اًذه كا]

 - مهيلا انهه يزعو الملل َلاَك هنا و ءارعشلا ةروس يف نوعرف ىلا مالكلا اذه يزع دق تلق ناف - ضيبا مدللاو

 ساذللمنعاولاقوا-مهباقعل ةرلاقف'لملاهذم هنقاتف ءادتبا+"اقوا .اذهه مهلوق و همثهلوق يكحف مه هولاق و وه هلاق دق تلق

 ةماعلا ٌةصاخلا هغلجي مت ةصاخأ| ىمديلي_ نص هب ملكيف ىئارلا مهنم دحاولا ىري كرولملا لعفي امك غيلجتلا قيرط ىلع

 راس ىيرق و - العرج لعب كبرت ا يرشح نئآدملا ف لسا 1 رو هجرأ مهلوك 2 هوباجا مهنا هيلع ٌليلدلا و

 اًذ اف ] مهلوقو  طبقلا عم ةرماوم هذه تناك و هنم ريخ# وا ةراهملا و ملعلا ىن هلثم رحاس لكب كرذأي ىلا

 د ا نورا اورانج ا لبعواع يارب فيلع راشاف هترواش ١ذا اذكب ينرماف هرم

 ىنعمو هلخأو ةجنرا اولاق نورسات !ذامف ليق هناك مكر نم ركجرع نأ كيري ع رسل اًذه نا هل اولاق امل

 جرا ئرقو - امهشبحا ليقو -امهّرما ٌربدت و امهيف كيار ىرت ىتح كلذع امهردصأو امهرخآ [ هاا ةجرآ

 ريدقت ىلع وه. تلق - اولاقف نوعرف ةركسلا ًءاجو ليق اله تلق ناف - ةاجراو هاما قل هروب

 [ًارجالاَنَل نا ] ىيرقو - ةجاغلا ىلع عج يا ارجأل اذ نا الات هلوقبا قكرجلاا كاك اذا ولاد لان لئاس

 البال هل نا برعلا لوقك ميظعتلل ريكذتلا و رجا نم انل كبال اولاق مهناك هباجملا و ميظعلا رجالا تابثا و رابخالا ىلع

 فنروطعم وه ثلاث هيله قفط يذلا ام نيبرقملا مل مكلاو ا ا ةرثكلا نودصقي ادن لاو

 مل مكاو ] ارجالمكل نا[ معَن] ًارجأل انل نك مهلوقل اباجنا [ لاق ] هناك باجبالا فرح هٌّدسم نس فروذح#“ ىلع

 بيلا حالو 0 ةعم لقيام باوثلا عم مكل نا و هدحر باوثلا ىلع مكبرصقفا ال ىنا دارا [ نيبرعملا

 مهل لاق هنا. يور و - ٌةعفرلاو ًةماركلا هعس لان اذا هب طبتغي و هيلا لصي امب اذهتي امنا بالا نال ميظعتناو

 اولاقر ةعفماط مقلع لاغف مهيملاةفاوا ةر كسلا ءااظؤووب اهو: دقا قوز او. 3" جارتا نش رخو لفتح" تلا قرأ وتوت

 نينامث اوناك مهنا يورو - ةباذل ةقاط ال هناف ءامسلا نم اًرما نوكي ناآلا ضرالا لها ةرّكس هقيطب ال ارحس انامع دق

 ليف . ورتعسل وجو نلت ىنمف تاياورلا تفلتخا و افلا نيثللو ٌةعضب كفو اعلا ىنيعبس ليقو - افلا

 هرحسلا ىنعي هنم وه امب الا ىسوم بلاغن ل نوعرف لاق لبق و - ىوُنِيذ لها نم نايسوجم مهملعي ناك
 اوضواخخي نإ لبق ”دااكما 2 اذا تاعانصلا لها لعفي امك هعم اوعار نسح بدا هانا هرييخت

 ىلع لديام هيف |[ نيقلملا هنا نك اينما و | مهاوقو-  عارصلل نفي نأ نع نيعراصتملاو لادجلا ىف

 لصفلا ماعقا رربخلا فيرعثوا ربخ ! تع و لصقفنملاب لدتملا مهردمضديكا 3 نم هلجق وقلي نا َّظ مهكجغر



 تنسينا

 ةهيرسو 6 س رص ةرو <6ه تاه ا ب جيم رب ا ١

 مكبر نم ةئيبب ممكن نك * قَال هللا كَ لأ ىلع + قيقح 5 نيملعلا بر نم لومر يل | نوعرفي

 ا ىقلف © َنِقدَصلا نم كك 7 تأ ةّياب تدج 6 نأ لق 6 َلدارا ىِنب يعم لسرا

 0 كوه و رس ع تن هع

 نامل اةطن مطب زك ناقل 3 نرش هاو يه اداه كي عزنو © نهب ابعت اًهعن يه اّداَق

 .٠ ا هم 1 - | -

 مهرفك ناك ناميالا لدب اررفكف اهب ناددالا بمجو اذا هذال و اهب نما نم اوذا و اهنع مهودص و مهودعوأ نيح

 كولمل لاقي « ناميالا عضوُص وهو ةعضوم ريغرفكلا نيعضا و اهب اورفك يل اهب امال نابع ملكت قل اكلك

 يللا لايق "2 سوفاق هللا ناكر هواطنم : تكلا "حلاق هناك ةماعلا اوضراف :قلورملا وتب هبي ةنغررشل زجمل

 قِيَتَح و ةروهشملا - تاءارق عبرا هيف [ حلا أل هللا ىلعت لوقا ال نأ ىلع قيقَح ] -ناّيولا نب بمعضُم نب

 هع لو نأب ىف قيقحتو - هللا دبع ةءارق يهو لوقا ل نا ىف قيقح و - تدوس كرس لوك 3 نأ يلع

 سابالا نما ' ماكلا نم بلقي امم نوكي نا اهدحا - هوجو نم ولخت ال و لاكشا ةروهشملا ىفو - يببأ ةءارق

 لوكا ل نا يلع قْيقحو حامرلاب ةرطايضلا ىقشتو هانعمو هرْملا ةرطابضلاب حامرلا ىقشت و * عه هلوقك

 قنا نوح اطةيعفلوم نام ةوغا قط قفا نوت نافع كفر قب كمواد ا يقلب عن ارم قر

 - باتكلا تيب يف يِنركُذ ىنعم يجيك نمُض امك صيرح ىنعم قيقح نمضي نا ثلاثلا و - هل اًمزال يا

 فكاذ ين قدصلاب هسفن يس هيلع ىسوم قرغب نا. نارقلا تكن يف لخدال ةجرالا وهو عبارلا و

 انا لوقيف تبذك نّدملعلا بر نم لوسر يدا لاق امل هل لاق نوعرف هللا ودع نا يور ر دقو اميسالا ماقملا

 هب ًاقطانيلثمبآلا ىضري الو هب مئاقلاو هلئاق اذا 'نولكا: نا قحلا لوقا ىلع كشجاو يا قعحلا لوق ىلع قيتح

 دلوم و مهنطو يه يذلا ةسدقملا ضرالا ىلا نيعجار يعم اوبهذي تح مهلك [ للي ارش ىنب يعم لسْراَف ]

 مهذقلاف مهدبعقساو مهلْسَت نوعرف بلغ طادسألا تضرقنا و يفوت امل مالسلا هيلع ففسوي نا كللذ و مهئابأ

 تلق ناف - ماع ةثامعبرا ىموم هلخد يذلا مولا و رّصم ٌفسوي لخد يذلا مريلا نيب ناكو ىسومب هللا

 كلسرا نم دنع نم تدج تنك نا هانعم تلق - يب تنج تنك ا هلاوق دعب [ اهب تأد ] هل لاق فيك

 هنا يف ٌكشيال هرما رطاعن و5 ناتو طعن كافي كار اردد مصقل يدع اهرضخأو اهب ينتأت ةيأب

 ضرالا ىف لفسالا ةّيعأ عضو اعارذ نونامث ةييحل' عيب ةاف ارغاف رعشا ب انابعتا ناك هنا يورو - نابعت

 نكي ملو ثدحا و برهو ةريرس نم نوعرن بسثون :ذخأيل نوعرف وحن هوت مث رصقلا روس ىلع ىلعألا ةبعل

 لتق اعلا نررشع و ةسمخ مهنم ثامف اومزهنان ساذلا ىلع لمح و اوحاصو سانلا بره ر:كلذ لبق ثدحا

 ليئارسا ينب ىعم لسرأ واكب نضرأ انا و هَّذُخ ىسوماي حاصر كتيبلا نوعرف لخادو اضعب مهضعب

 ءاضدب يد |ناف 1 ذعملا و 1 قلعتي تلد 3 نيرظفلا قاعتب م 3 ناف - طع ناعف سوم دانحاف

 عمتج امك هيلا رظفلل سانلاعمتجب ةداعلا نع اًجراخ اًبيجع اًضايب اهضايب ناكاذا الا ةزاظنلل ءاءقيب نوكت الو ةراظنلل

 ةعردم هيلع هبيج اهلخد' 5 2 نوعرف ئرإ هنا ىورذ ام كللذو بئاجعلل ةزاظنلا

 ااا
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 روض
 يق و و هر رب معرب هرتور

 يي نم اوبْذُك امب اوذم ارذمؤيل اونأك امك تنيبلاب مهكر ماج 0 يك نما كلب شن للا

 . هو هدوء 6 -

 ّ © ىنيتسفل مهرثكا 5005 ناو دهع نم مهرثكأل ادجو ام 0 0 ٍبوَلُك ىلع هللا عبطي كلَدَك

 ةرو مدس 0-0 ١ م#ضام هم6 هموم

 ىسوم لاَكَو © نيدسفملا ةيقاك ب ظل “ اهب اوملظف هس و نوعرف ىلا ادني ىسوم مهدعب نم م انثعب

 ه هررو |

 - مهيولف ىلع عبطن ةلوق قلعت مب تلق نافا ناف - ىييبتلا ىنعمب هنال ماللاب ةيادهلا لعف يدع امنا و مهلبق نم

 عبطن و ةيادهلا نع نولفغي ليق هناك دين مل وأ ىنعم هيلع لد ام ىلع افرطعم نوكي نا - ةجوا هيف تا

 له تلق ىنآف - مهب ولق ىلع عبطن نحن و ىنعمب اعطقنم ىنوكي وا - َضْرأل نربي شلعروأ مهبولق ىلع
 هدي مررإ تمص ردو 2 <

 تلق  مهنبصأ ىلع فطعيو افئشول ىنعمب ُءاَشَنوَل ناك امك انعبط و ىنعمب ٌعِبطَنَو نوكي نا زرجب

 بونذلا فارثقا نم مهلجق نم ةفصب ىدنوصوم مهيولق ىلع اعوجطم اوناك موقلا نأ ىنعملا هيلع دعاسي ال

 ىبرقلا كلذ ] ءاهب اوفصُنال ءاشوا هللا ناو ةغصلا هذه نع مهولخ ىلا يدوي ريسفتلا اذه و اهب ةباصالا و
 هردومع ضد

 لورقلا يوهان ارجوك لاا واحنا دهيعمدا يوانقت يعتاد ىلاعت هلدقك [ اهئابنآ نم فياع صقن
 معه 5

 ىتح ىرقلا كلت ى دعم اما تملك اف - ربخ دعب ًاربخ 0 عورعلا نوعي نانو - اربخ صْقَن و كتل ٌةفم

 ىن ةفصلاب دييقتلا طرشب ديفي امك لاعلاب دييقتلا طرشب نكل و ديفم وه تاق - اًديفم امالك نوكي“

 هانعم تلق - ًاهئابنا نم َفِدَلَع كدت رتل حر امج لينا يقين دركلا لهرلا رهدكيرت

 دنع اونمؤيل اوناك امف كيلع اهصقن مل اهريغ ءابنإ اهل و اهئابنا ضعب كيلع صقن ًةروكذملا ئرقلا كلت نا

 رخآ ىلا اونمؤيل اوناك امف وا - لسرلا ءيجم لبق نم هللا تايا نم دوبذك امب تاذيبلاب لسرلا ءيجم

 مهيلا لسرلا ءيجمم ندل نم بيذكتلا ىلع اررمتسا يا لمرلا مهتءاج نيح ًالوأ هب اوبْذَك امب مهرامعا

 عبافت و مهيلع طغاوملا رركت عم مهدانع و مهرفك يف مهتميكش ىنيلت الو نووعري 9 نيرصم اوتام نا ىلا

 دهاجم نعو -رفكلا ىلع ميمصتلا ىف مهلا ًايفانم ناك امبالا نا و يفنلا ديكات ماللا ىنغس و  تايآلا

 ىيرفكلا بول ىلع هللا ٌعِبْطي ] ديدشلا عبطلا كلذ لثم [ كلذك ] ةذع وهن امل اوداَعَل اودر ولو ةلوقك وه

 ينعي دبع نم سانلا رثك الاندجو امو يا قالطالا ىلع ساذلل ريمضلا [ دهم نم مهرَدكأ هي ارا

 اندج و كميدحلا و ناشلا ناو [ اندج و نإو ] ىوقنلا و ناميالا ىف ةقاثيم و هللا دهع ضقن مهرثكا نا

 مهلا ىلا ريمضلا عجري نا زوج: و - ضارثعا ٌةيألا و نيقرام ةعاطلا نع نيجراخ [ يقف مهر ]

 نعرف موق لاق امك اوثكذ مهاجن مث ىذمؤنا هذه مانتيجلا ىثل ةفاخ# و رض يف اردهاع اذا اوناك مهنا و نيروكذملا
 ىنعمب دوجولا و - ىوتكني مه اذا هلوق ىلا كلل نْئمْؤنَل رجرلا اًذع تْفَسَك نْدَل ماسلا هيلع ىسودل

 أدقبملا ىف الا كلذ غوسي الو ةقرافلا ماللا و ةففخملا نا لوخد ليلدب ظافحلا إذ ادي تدج و كاوق نم ملعلا

 [ اهب اوملظف ]- ممألل را مهلسر مهتااج 511000 |[ مهدعب نم ]امهياع ةلخادلا ٍلاعفالا وربخلا و

 اهبجسب سانلا اوملظفوا - ميظع ملَظل لرشلا نأ دحاو داو نم امهنال رفكلا يرج“ ماظلا يروح اذتاياب اررفكذ
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 معةتم ه | مص و همم مو 7 مرور نم سا وم تي

 0 ل 2 مولا ب تورس ارك تولد © نووعشي لل مهو
 0 مدع 03 20 -م م هدا 5 7 م هدم >2 ها

 مم 90مم « هه وممو ه١ ع عج 3 م عمه هريس 3 هر

 دال هيلا آل هللاَركَم ني ان * للك ارتمامأ © 1 ا اذساب مههناي نا
 ممهدعسو < 2 ه2 .١ 22 ع ان هع د هود يارا 22212 هم 2-122 2

 ىلت © نوعمسي ل ممهف مهولق ى لع عبطن و 6-0 مهفجص| ءاشنول نا اهلها لعب, نم ضر نوثري نيادلل

 ٌةعظفار ذخالا نشا مهاتذخاف باذعلاب ,هذخان ناآلا تانسحلا و تايسلاب مهئالتبا دعب قبي ملف هذابعل ةللا

 ْف انلَسرَأ ام و هلوق اههاع لد يتلا ىوقلا ىلا ةزاشا [ ىرَقْلا ] يف مالا - مهنسر وعشر يغ نم ةءاجف مهذخاوه و

 قضاخلا [اوفَتاَو ] مهرفك لدب [ اوما ] وكلها واوبّذُك نيذلا ىبرقلا كللت لها نا ولو.لاق هناك يب نم ير

 رطملا دارا ليق و - هجو لك نم ريغلاب مهانيتأل ع ضرألاو دامَسلا سم تقرب ْميلعاَدحتَعل ] . اهياكترا لكم
 ام تلق ناف - سنجل ىلا ىف ماللا .نوكي نا زوج و - مهبسك ءوسب [ مه اَنذَحََم اوبْدَك نعل و ] تابذلا و
 ثحتف مهلوق هنمو اهحتعب ةقلغتسملا باوبالا رما رسدي امك مهيلع !هريسيت تلق - مهيلع تاكربلا ملف ىنعم

 ثايب تاب لاقي ةتونيبلا ىنعمب نوكي [ تايبلا ] نيقلفلاب هيلع اهترسيف ةءارقلا هيلع ترذعت اذا يراقلا ىلع

 ودعلا هّقْيَب لاقي ميلستلا ىنعمب مالسلاك تبيبتلا ىذعمب نوكي و - نول مهزأ انايِب انساب اهءاجف هلو هذم و

 انييبت ىدعمب .نوكي وا - نينيبم وا اقيم وا تايب تقو وا نهقئاب انسأب مهيتاي نا داري نا زوجتف اًذايب

 ناكشمب يدم زر دق ةناد) لاعب فهرطلا ةاياط هكا شت ]8:7 اتاي انساب تين انآ ليت عنك

 نماوأ و نمافا يف واولا و داغلا و - تعفتراو قرشا اذا .سمشلا وضل مسا لصالا ىف نئعضلا و

 ةيناثلا و ءافلاب ىلا تذطع مل و هيلع فوطغملا ام تلق ناف -راكنالا ةزمه امهيلع ٌثلخو فطع افرح

 ايزرق) غقؤ نوبسكي ىلا ىبرقلا لأ نآول و هلوق و ةنْغب مهتذخاف هلوق هيلع فوطعملا تلق - واولاب

 فلذ دْمَبَأ ةنغب مه انذخاف اوعذص و اولعف ىنعملا نال دافلاب فنطُع امناو هيلع فوطعملا و فوطعملا نب

 ب ففطعلا ىلع نما را ىرقو - ىحض اذسأب مهيتاي نا اونصا و اناهب انسأب مهيتأي نا ىرقلا 2

 اوتمأف]] هلوق ءاغلاب فطعف عجر ملف تلق ناف - نوبعلي مهتاك مهيلع يدْجتي ال امب نولغتشي [ 00007

 رعشي ال تيح نم دبعلا ةذخال ةراعكسإ هللا رْكَمَو 23 ىرقْلا لْهَ نما هلوقل ريركت وه تلق د [ هللا رُغم

 تايبلاو نهمكلا هردع نم فاخت يذلا براحملاك هللا ركم نم ةفوخ يف نوكي نا لقاعلا ىلعف هجاردتسال و

 نادهاقنباي لاق: راق فلز 'نرماخي" للا لر ا ييناسان تساي لإ لس ىلا عوار قليلا د
 هناب اعوفرم داش ول نإ ناك داهلاب دي هل وأ يرق اذا - اًناهباَنسأب م نأ هلوق دارا تاهبلا فاخب كابا

 ءاشنول اًنأوه و ناشلا اذه مهشرا مهنوثري و مهرايد يف مهلبق الخ نم نوفلخي ىيذلل دهب ملرا ىنعنب ةلقاف

 بوصخم وهف نوكلاب ىدرذ اذا و - نيثوروملا اذكلها امك نيثراولا اذكلها و مهلجت زم انبصاإ امك مهبوذذب مهانجصا

 اذبصا امك ' [ ميو هب ميقيصا ] ءاشتنول اقأ وهلا يف مل وا «نيفعمب قانشلا الفك نيئراولل هللا دمي ملوا ليق هناك

 0 فارعالاة روس

 ءزجلا

 ع
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 ايعش مكعبتا نثل ' هموت نم اورَقَك ني 50 لق © نيحتاغلا 0 و قَعلاي اًنموُك نيبو 10

 هول وز فه نووي هدو هوم مص اس نا” ع رم ب هن

 3 اهيف اونغي مل ناك ايي اج 00 يذلا © نيمثج مهراذ 3 اوحبصاف ةفج م © يع اذا أ

 هم ور هيض مام نه ن< ورز ع مدمس هج ” هدو < مريم همس و

 معلا تح تاكل تاطرإ م موكب َلاَقو مهنع 000 يرسخ مه ة نيد
6 

50000 20 26 - 0 0-7 

 مهلعل د١ داعيغلا و هاسأبلاب د ند ا يبن ةيرق 28 انلعرا 56 نيف 0 ىمإ فيكف

 باكل هرعا؟ - س مدعج 2س

 ةدعب مهندح اف 08 تلا 58 5 نك و اوه يسال ةئيسلا 5 اند 8 : نوعرضيب

 هيلع يفخ ام.هل ىيبت دق هنا معزي ثيح هيلع دئاز و كلذ يف هلثم دترملا و هل ثنالو ادن هلل نا

 دقل هللاو ىنعمب مالا فذح ريدقت ىلع و يناثلاو. - ,لطابلاو محلا نيب زييمتلا نم

 ناميالا نع مهنوطبثي مرد نيذلل مهئارشأ يلا [ هموك ىم اورعك نيذلا ملا لف و ] ٠ اًبذك هللا ىلع اغيرتنا

 ىدهلاب لالا وردشان يذلا فئلوا هاوقك ئدبلاب ةلالضلا مكلادبتسال [ 0 اذا ١ م اب اًهيْعَش منعم 0

 ىلع مكلمحبو امهنع مكاهني هنل فيفطتلا و .سخجلا دئاوف هعابتاب .نورسخت ليق و - مُتراَجَت تكبر امك

 تلق - طرشلا باوج و. معِبلا نّدَل يف ماللا هتاطو يذلا مسّقلا باوج ام تلق ىناف -ةيوسنلا و ءافيإلا

 اوناَك ] كللاذكو [ اهي اوعي مل أك ] ةرجخ .أدتبم [ اهيعُش اوبَذك نيذّلا ] نيباوجلا نسم داس نورس لذ مك هلوق

 اوكلهأ ناب نوصوصخملا مه ابيعش اوبذك ىيذلا ليق هناك صاصتخالا .ىنعم ءادتبالا اذه يفو [ ىبرسخلا مه

 نوصوصخملا مه ابيع اوبذك نيذلا هللا مهاجنا دق امبيعش اوعبتا ؛ نيذلا نال مهراد يف اوميقي مل نك اولصوُتسا و

 5 يف لابس ربركتلا اذهو ءادتبالا و فانيتسالا اذه يفو نوحبارلا مهناف هعاجتا نود ميظعلا نارسخلاب

 - .نزتحلا ةدش .ىسالا - مهيلع رج امل ”ماظعتسإ و مهصوقل مهحصخب ءازهتساو مهيارل هيفست و مهعاهشل ”لملا ةلاقم

 لتشي فيكف لاقف هسفن ىلع ركنا مث ةموق ىلع هنزح دتشا * ىسألا طرف نم هاذيع تبلعنا و «ع « ياّديعلا لاق

 مكيلا ثردعا دقل ديرد نازوج#و - مهب لزن امم مهقافسلسإ و مهرغكل مهيلع نزميلل لهاب اوسيل موق ىلع ىنزح

 هنا ينعي ميلع[ ىسا فيكم ] ينوقدصُت ملو يلوق اوعمست .ملغ مكب لح امم ريذحتلا و ةريصخلا و خالبالا ىف

 اهلهإ انذكا لا 2 1 03 فِيََم باثو نب ىبحب أرق و - ىسالاب ءاقحأ اوسيل مهنال مهيلع ىسأيل

 مهلحأ ] ةيلع م هرزعت و مهيجن عابتا نع مهرابكتسا ضرملا و رعاك [وارشلاو ]رقفلاو سوجااب [ راسابلاب

 مهانيطعا يا ١ ها ةكيسلا 2 انلدب من ] « اةرعلا وريكلا ةيدر اوطخب و و الذتي و اوعرضنيل [ 9

 [اوَعع ئنحي] تايسلا : انسحب م و هلوقك ةحصلا و ةعسلا و ءاخرلا ةذحملا و ءالبلا نم هيف اوناكام دب

 مالسلا هيلع هلوق هذم و ترثك اذا ربولاو مهن | افعو تابنلا افع مهلوق نم مهلاوما و مهسفنا يف وست و اورثك

 ضعت اذكل و م( لوشع لات وم نابت فام نازرغلا دمتم « ع« ةئيطحا| لاقو ا

 ةبعنلا مهّيرطيا و .ينعي [ ءارسلا و: مارا اكواب نرسم دق اولاكإل] * ؛ ,ىشلا تايفاع قوساب * اهذم ٌفيسبلا

 نم ءالتبابوه امو 50000 سم دقو و عار لاو ءار مضلا ندب ساخلا ىف ب ةاعيرهدلاةداع هذه اولاقف اورو



 ( معوا )

 تح مترا اس5 آو مما ىلا نة امص 6 ءءء 3 ريما 2م درع ىف

 نم كعم اونم] نيذلا و ابيعشي كنجرخذل همرق نم ارز - الملا لاق © نيمكعا ريخ وهو

 5 طه سوص هع ني 0-0 ا

 اًندجَت نا َدْمَب مكنلم يف اًندع نإ ابذك هللا نا ارا تور انتم يف ندوعنأ را تفد

 هم هدم - 8 ررموم س <

 لا اير »نقوم هللا ىلع“ املع ءئّش لك اَنْ عمو ل نير هلل امن ل اهيف عت نال وعي امو " انما

 سدو هرعيم

 لف عشار نينمؤوملل ةظعوهر | نوصيردص مكعم اذا اوصبرتف ةلوقك مهنم هللا ماقتناب نيرفاكلل ديعو !ذهو مهيلع

 اًباطخ نوكي نازوجبو  مهنم مهل مقنذيو مهخيب ةملاا مكح# نأ ىلا نيكرشملا ىذا م مهقدلي ناك ام ٍلامتحا وربصلا

2 3 : 0 3 2 

 تا قدح ةمكح ن نذل( قط يقرا نراجع م ثيبخلا زيميف م
 -- -هيصو هج بحس

 نوعلاب مالسلا هيلع ًابيعش اوبطاخ فيك تلق ى لق نآف - رفكلا ىف مكدوع اما و مكجارخا اما نيرمالا دحا ننوكيل
 ' م هوم 000 ها هه يور رس ى<

 00 امو اهذم هللا اًندجُن لا ندب مكنلَم يف انذع نا هلوقب مهباج !فيك و اندم يف ندوعَتل وا مهل وق يفرغكلا يف

 -رفكلا نع الضر ئابكلا نع ًاضفريفنت هيف سيل ام آلا رئاغصلا نم مهيلع زوج ال ءايبنالاو اهيذ دوعن نأ 1 ان

 مهنُص ناميالا ىف اولخد نيذلا ةريمض ىلع اوفطعن [ كح اوم يذلا و بسيعشي جركل ]اولاق امل تلق تاق

 يبيلغتلا مكح ل اع مالكلل ءاوجلا اعيمج نيدئاع مهواعجف دحاولا ىلع ٌمعامجأا اوبَلْعَف ندوعتلا اولاق مهرفك دعب

 همرق نوع ليريوهنو يذلا اًندجن ذا دعب مكدلم يف ندع نا لاقف هباوج مالسلا هياع بسيعش ئرجا كلذ ىلعو

 امف تلق ناق - بييلغتلا مكح ىلع ةمالكل ٌدارجا فاذ نم ايرب نك ناو مهتلمج يف هسفن مظن هناآل

 نينمؤملا در ءاشي نا لاعتم ىلاعت هللا و [هللا اشي نأ ال اهيف د وعن" نا اخل نوكيا وا] ةلوث ىذكم

 نوكت و نينا عتتالا اين)أا ةماعلا كفاطلالا ا اننالدخ هللا ءاشي نا الا ةاذعم تلق -رفكلا يف مهدوعو

 ميش لكب ملاع وه يل [ امل ءْيَش لك ادب حسو ] هلرق هيلع ليلدلا و ميكحلا هلعفي 9 مهبق ثبعلا و اًبع

 ضرمت و ةثرلا دعب وسقت فيك و بملقنت فيك مهبولقو لوح“ فيك هدابع لاوحا ملعي وهف نوكي ام و ناك امم

 -ناقيالا ىايوزال انققويو ناميالا ىلع اذنبشي نا يف [ انت هللا ىّأَع ] - ناميالا دعب رفكلا ىلا عجرت و ةحصلا دعب

 نع جراخ لاح” فكلا ىف مهدوعل هللا ةئيشم نال دوعلا ىف مهعمطل امسح هللا ءاََي نا آلا هلوق نوكي نا زوجبو

 لاح يف ملم يف اننرديعُتأ ةريدقت لاعلا واو راولا و ماهفتسالل ةزمهلا [ ىيهر نقول وا ] ةمكعلا

 مكحا [ اَذَقْيَي ملأ اَنبَر ] مصي امو اذل يغبني امو [ انل وكيس و:]١ نياك :اننوك نعم شرك

 مهيلع لزنت ناب فشعنيو [اًنسوُك نيبو ] اننيب ام عافني ىنح انرمإ رهظارا  ةموكحلا ةحاققلا و اننيب

 تلق لاف -' يملا ريك وه و هلوقك [ نيحتافلا رْيَخ تو ] لطابلا ىلع مهنا هعم نيبقي اباذع

 طرشلاب يقم رابخا وه“اةتملق - ا 8 5 نا ابذك هللا ىلع اًنْيرَثفا 5 ةلوق بولسأ فيك

 هللا ىلع اَنبَّذَكأ ام اولاق مهناك بجعتلا ىنعم هيف افناتسم امالك نوكي ناامه دحا - ناهجو ةيفو

 معزي ثيح بذكلا هللا ىلءر تغمر فاكلا نال رفكا نم ءارتفالا ىف غلبا دترملا نلل ماسالا دعب رفكلا ىف انذع نا
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 ىو بص ي2- © وو ود را را م هيوم ه هرج روم م هع جتا ص وا ا هقاَح هه مدد هرب مس

 نودصت و نودعوت طارص لعب اودع الو © © َنيْنمْؤم ماا تربعت مكيذ 4 * اهحالصا دعب ضرألا ىناردسفت الو
 سو #ت مرعر لييدس 6٠ه سومو هممءرو مج م

 بقاع ن 0 فيك ارض ا 0 ايلف مككذ 6 ا 96 2 اير 3 نما - هللا لبس 17

 مم مس عل معمم سا ادمرعدمم م عت 5

 2 نيب هللا محل ىّنح اووجمان اودي ف هب ثلا فل اوم ا 1 نإ و © نيدسفملا

 مث اعاطق اهوعطقف فوبز يه اولاق و دابا ةمهارد اوذخا مهّدلب بيرغلا لخد اذا اوناك مهنا يورو 5 6-5 ع اي و 503 5 >7 و 17 . .٠

 ملصا ام دعب اهيف اردسفت ل يا اهيف حالماا دعب [اهحآلشا دعب ] افويز اهلدب هوطعا وارهاظ ناصقنب اهرذخا

 ىنعمب راهن 1 , ليل ر 525 لب 0 ةفاضاك .ةكفاضا و مهعئارشب نيلصاعلا مهعابتا و ءايبنالا نم نوحلاصلا اهيف

 0 ين ام نلا ةراشا [ مك اذ ] - فاضملا فذح ىلع اهاها حالصا دعب وا  راهنلا و لهللا ىف مكركم لب

 010 ممر يعول امي لمعلا ىلا وا ضرالا ىف ناسفالا و سخجلا كرت و نازيملا و ليكلاب ءافولا
 35 »8 همي هع 5.

 ساذاا نال سيرتلاو بسمتلا نم هنوبلطت ام و ةئردحللا نسح و ةيناسنالا ىف ينعي [ ممل ريغ
 - 0 6 هي هيو رع 6م 2ع 5 : : 3 5 :
 يلوق ف يي 0 ملذك نأ وتورم ملذك نا ] ةيوسلا و ةنامالا مكخص اوفرع اذا مكترجاتم يف بهنغرا

 2 5 7 هرب 2 120110 1 5 - 6-5 مهورمرم < 2 5 هر 0

 و

 سام س سم نع م د

 نيدعرمم اردعقت ال و يا لاعلا ىلع ببصنلا هيلع فطع 6 ]لص هلل لبس نع نودصت و
 ومو َ ”ت 6

 3 موعيتاف اميقّتَسم يطار ص م اذه نأو م قعلا طارص كلذ ناف  اجوع اهيغابو هللا ليبس ع نيداص و

 بعشتي هنكلو دحاو 7-0 طارص ا 5 طار لكبر لدق فيكف هلويبس عزف مكب قر 5 اوعِجتت الو

 روم

 3 رض هودعوا اهم ئش يف عرشي )دحا !و اوأر اذا اوناكف ةفااجم اةريثك مكفلا دردحو فراعم ىلا

 210 روس زغب نها ني نودعوت هريدقت طارص لك ىلا تاق - هب هل ف ين ريمضلا عجري مالا تاقىاف

 اوذاك ليق و - ةذع ود امم مَظع لع ةلالدو هرم ديقت يف ةد الداب دز رومضل 00 هلل ليبس وه يذلا ر هاظلا عضوف

 شيرق لعفي ناك امك مكذيد نع مكتذتفي الف باذك ادهش نا مهبرم ىمل نولوقجف دصارملا و قرطلا ىلع نوسلجب

 يأ اجوع هللا ليبسل نوبلطت و[ اجوع اهقوكبت د ] + نيزاشع اوناك دقو + قزطلا .نوعظتي. .اوناك قلقا . هك

 مهب 1 نول كاين لوخدلا راهكراس نع مهرذصتل ةميقتسم ريغ ةحرعم ديس اهنا مانأل اهنوفصت

 فرظ ريغ هب لوعفم ذا [ ابل منك ارك داو ]- يوعي ل قسلا قيرط نال لاحم وه امم اهل نوجلطي مهناو
 ميهاربا نب نيدم نا ليق - مكددعرفو و هللا [ مُكرْثَعَف ] مكددع اليلق مكنرك تقوركشلا ةهج سلع ارركذا و يا

 نيّلقم منن ذا زوجي و - اوتو اورثكف ءامذلا و ةكربلاب اهاسن يف هللا ىصرف 0 مالسلا هيلع طول كنب ج وزن

 رخآ [ نيدسفملا ةبقاع ]- ددعلا و ددعلا ةرثكب مكزعأف ةلذآ ةلفا متنك وا - ىيرسوم نيرثكم مكلعجف مودم ءارقف

 [ اًورِجماَف ]-ةعفتؤملا باصا امم دهعلا ىبيبرق اوناك و طول و يلاص و دوه و جون موقكممالا نم مكلبف نسف| نم رمهأ

 مهرب هظي و نيلطبملا ىلع نيقعملارصني ناب نيقيرفلا نيب يا [ انني هللا مك
1 - 



 قا

 © نيردْغلا ن م م تناك ةثررما لا ا يكلف, قر نورها اسأل معنا *  مهتبرق نم مهوجرخأ 20 م ا ردصرو سي ربسم م م هدد: م 200010110100 : 00 8 مدي مربع مري 9
 000-22 2 ا ا 2 0

 اوديعا 0 00 5 مهاخأ نيدم ىلا او © نييمرجملا هبا 0 6 فيكرظنات ب / ارطم مهيلع اًنوطماو

 واد ودل موسي هس 5 سمو 2

 مهءايشا سنن ا لل نازيملا و و ليِكلا وفراق مكبر سل دلل مكتءاج نقاط ري هلا 55 كك سلا

 ١ اردعبا ميظعو اذا ءاسلصلا ضءجل ةقّسفلا نم راظشلا لوقي امك ةراذقلا نم هيف اوناك امبراخففاو شحاوغلا نم
 20 6-12 ها دم ها ل - 3 - 0 .٠ م1

 [ نيربغلا 3 نم ] ىنينموملا نموا هيوذ نم هذ صتخ# نمو [هلها و]- دهزكملا اذه نم انوعثراو فىشقتملا اذه اذع

 لهال ةيلاوم ةرفاك كناكو ثانالا ىلع روكذلا بيلغتل رهكذتلاو اوكلهف اوي يل م هرايد ف اورجغ نيدلا نم

 ةعيرا اوذاك ا نادم نس ةكفتؤملا كنذاك ليقو 5 ثتامفر مح اهباصاف ثتفنلا اهنا يورو - موده

 ترطمأ و مهخم نيميقملاب فن ليقو ديانا و تثميربكلا مهيلع هللا رطماف ةنيدملا و ماشلا ىن د للكل

 مرحلا ىف ناك مهذم ًارجات نا يورو - نبتت ل يفو مهاذش و مهيرفاسم ىلع ةراجلا

 نهب قرف يا تلق ناف - 0 نم جرخو ةتراجت اجت ىضق ىتح اوي نيعبرار يعأا هل فقرف

 نوكي نا َىبرخ روطم ريغ ىبرخ ملكلا غباون يف و - ٌروطمم ناو و ءامسلا مهّترطم لاقي تمل  رطصا ورطم

 ترطمأ لاقيو مهلمهر و مهتداجو مهملادو و مهقناع مهلوقك رطملاب مهكباصا مهدرطم ىذعم و - روطمم ريغ

. : 2 
 نم ةراجح مهيلع انرطماو رامَسلا نم ةراجح اني رطماف رطملا لاعرا مهيلع هتلسرا ىنعمب اذك هيلع

 ةلوق ىلا ىرت الا ا رطملا نم امون مهيلع انلسرا و[ ارطَم مهل انرطما و ] ىنعمو - ليجس
 يي هش د ءاش

 و ليئاكملل سخب لها اوناكو هّموق هتعجارم نسعل ءابينالا ٌبيطَخ بيعشل لاقي ناك - َنيرَدَْمْلا رطم َءاَسع
 >2 : هوه © ل .ٍ-_-- هو

 امب دخالاو يب ناميالا مكيلع تكبجوا يتنوبن ندكصت ةدهاش 5 اذ جعم أ مكبر نم هك مكتداج 5ك نيزاوملا

 ملعلا عقر دق تلق - هتزجعم ثناك ام تلق ناف - ار قر[ اوفراف ]منع مكاهنأ 0 مكرعأ
 53 وو هذد# ه د5 هر 5722 م62

 هقدصت و هل دهشت نرجع نم ئوبذلا ى ءنلمل ديال ةنآلو مكبر م َةنِجِ مكت ءاج دق ةلوقل ةز ةريعم هل تناك هناي

 - 0 .- . 5 5 5 . 7 0 .٠

 مالسلا هيلع انيبذ تازجعم رثكا ركذت مل امك ناوقلا قىنركذت مل هترجيعمص نارهغ يي ًابنتم ناك و ةاوعد عمصت ملالاو

 ةدالوو 0 هيلا عفد نيح يتلا ىو اصع ةيراح# نم ىور امم مالسلا هيلع كبنعك تازرجعم سمو 0

- 04 37 | - 

 عيسلا تارملا ىف هدي ىلع مدأ اصع عوقو و - اهدالرا نم عردلا هل نوكي نا ةدعو نيح ٌةصاخ عرذلا مفغلا

 - بيعشل تازجعم ثناكف ىموم.ًاينتسي نا لبق تناك اهلك ةذه نال ثايألا ما كلذ تعكر

 ديرا تلق - دوه ةروس يف امك نازيملاو لايكملا ليق الهو 57 ليلا ]+ لايق كفيك تلا 15

 وراح ةيراوا اهب شاعت“ امل نمدعلا كيف ءامك قايكلاب "هب ناكي ام لامعتر ا لايكتا وك نإ نيكل هلا كيك

 3 اذا 1 لاقيو ردصفلا ىذعمب داليملا و ناعيملاك ها نوكب نازو<و - نازجملا رو و ليكلا

 اوناك مهنال مهءايشا ليقو - سخاب يهو ءاقمح اهبسحت مهلاثما ينو سخجلا سكملل ليق هنمو هايا

 - نيمركلا ءارتما# لغغي امك :وسكم لإ هه وعدي ال ماتت اوناك رز كراس رع رش نك لمادا لمت
 ري 0 ر 3 ما روس ندا ادا ميبشت يل ل ل نر دل
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 مهربرم م مم ساس م ا ا
 >0 كقرسام ةَشحافلا 2 هموقل لاق نا 00 © 0 ىلو مل تتلو يدر

 مااا تلاع .و ا هم 2م ١ص 02 مم ك6

 مهفايسأب هذع اوثحب و ةوردتباف بهذ نم ا ةعمم 0 انبه 0 هناو لاغر يب ١ 2 ملعا

 نيمثاج مهرصبا امم دعب مهنع ىّلوت هناو مهيلع رج امل !دهاشم ناك هذا رهاظلا [ مم ىّلوَتُك] -نصغلا اوجرختساو

 اذهج لأ مو يعسو مكيف تلذب دقل موق اي لوقيو مهل نزحمب مهناميا نم هتافام ىلع رمسنم متغم يوت

 مهرارصال ر فص مهخع بهاذ ّيآوت مهنع ىلوذي نا زوجب و - نيعصانلا نوبت ال مذكلو مل ةحمصخلاو مكغالبإ يف

 - تبسلاموي فاذعلا مهب لزن و ءاعبرالا موي ناك ةقاخلا مهرقع نا يورو - باذعلا لوزن لبق تامالعلا قارانج

 اوكله مهنا ملعف اعطاس ناخدلا ىأرف تفنلاف يعبي وهو ىنيملسملا نم ةرشع و ةثام يف جرخ هنا يدر و

 نىتوملا باطخ ريم فيك تلق ناف - مهرايد اوذكسف هعم نمب عجر هنا يورو -راد ةئامسمخ وافلا اوناك و
: 2 

 2 3 مسا 26 م 1 و ا ]جب

 نت 3 عيصلن لو ناكو كيموهو ةبحاصلت لجيلا لوقي ند كتماذ [ نيجصخلا نوبح 0 نيلو 1 ةلوقو

 نوح ل كلو هلوقو ينم ليقنت ملف علل كلذ كو كتسيصن, كا ىخ ١ اي ةكلهتلا ىف هسفنب ىقلا ىنح

 ىذعمب هنم لدب 8 | واو راك 0 انلسرا فرظ [ نإ ] واطول انلسرا را ] *« ةيضام لاح ةياكح نيعصتلا

 ءابلاو مكلبق اهلمع امم [اهي مكبس مدقلا ىف ةيدامتملا ةئيسلا ىولعفتا [ ٌةَضَحاَقْلا نوت ك1 هموقل لاق تتورركذاو

 نم دحأ نم ] ةشاكع اهب كقبس مالسلا هيلع هلوق هنمو هلبق اهّئيرض اذا ةركلاب هّئقبس فارق نم ةيدعتلل

 عقوم ام تلق ناف - ضيعبتلل ةيناثلا و قارغتسالا ىنعم ةداناو يفخلا ديكاتل ةدئاز ىلوالا نم [ نيملعلا

 لوا منا لاقف اهيلع مهختو مث ةشحاشلا ن كان لقرار مهيلع ركنا ةفناتسم ةلمج يه تف - ةلمجلا هذه

 ا ولعف ولاني ردحلا كب مك ام لاقف اهيثان ١ مل اولاق مهناك ردقم لاوسا 5 هنا ىلع وا  اهلمع نم

 - ميظعتلا و راكنلل نوثانأ يف اهلثم ةزمهلا و ةشحافلا نوُداَتا هلوقل نايب لاجرلا َنوُناَدل كذا - هب اوقبسترل

 يا هل لوعفم [ يك ] اهيشغ اذا ةآرملا ىتا نم [ لاجرلا نوُناَنأ ] فنانسملا رابخالا ىلع [ مكن 1

 هنا و ةيميهجلاب مهل ٌفصو هنال هنم مظعا مذ )و رخا عادربغ نم ةوهشلا درج“ الا هيلع مكل ٌلماح ال ءاهتشالل

 نينفتلم ريغ ةوهشال نيعبات نيهتشم: ىذعمب لاحوا - وحلو لسنتلا بماطك ّمَدجلا لقعلا ةهج نم مهل ي ا

 م02 ىص هرعمم
 مابقلا باكترا تحت : ينلا لاعلاب مهنع راجخالا ىلا راكنالا نع فرم [ نوفر موق مقا لك ةجامسلا ى

 ءامضق باب يف اوفرسا همث"نمف ءيش لكي دردعلا زواجتو ٌفارمالا مهتداع موق مهْناوهو تاوهشلا عابتا ىلا رعدتو
 “>2 وده هروو هس

 ىنعي [ اولا 5 نإ الا ١ همن باوجح ناكاسو ]“ ا مندا لب ةوحن و نكانعملا ريغ ىلا كاتعملا اوزراجت ىقح ةوهشلا

 5 فارسللا ةمسب مهمسوو اهرما مظعلا ةشجافلاراكنا نم مالسلا هيلع طول هب مهملك امع اند اهب ةوباحا مم

 2 0 ب ايل 5 0 , 0 / .٠

 نينمؤملا نم ةعم نمو ةةأ ارخابرمالا نم هنكشل «مالكب قاعي الرخا 0 اًراج مهذكلو ةلكرشلا لماوه

 2 0 0 ا 2 مده كه و. صو مع هي
 مهرهطتب او مهب ةيرخس [ نررهطتي سانا مهفا ] مهلوقو - مهعص“ و مهظعو نم مهنوعمصي امبو مهب ارج“ مهتدرق نم



 ( عدا )
 007 ٠0ه 6 م اموت ء سا سمو رب مم د هوم صار هس

 اوردكتسا نيل لاق © نودصوم هب لسا مبان اري هير نم 0 الط نأ نوملعتا مهلم نما نم
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 < مدع 0 مسد هس دره سا ه

 نم كنك 00 0 امي اننا 2 4 و ع : ع ا ا ل 9 0 يب 3

 سامع 02 6- دلو مل م26 هس

 تحل لاح ىف اًنيب نوكيال لبجلا نال ةردقملا لاحلا نم ىهو امل ٌةبصقلا هذه ربا و ًاصيمت بوثلا اذه

 لابِجلاو فيصلا ىف لوهسلا نوفكسي اونك ليقو - يرجلا ر ةطايخلا لاح يف ًاملثو اصيبت ةيصقلا و كلان
 وم سما اه <

 نيدلا نمم لدب [ مهتم نما نمل ]و -مهولذنسا وراغكلا ءاساور مهفعفتسا ىنيذلل . اوقع شسأ يذلا ] ءانشلا ىف

 له كلف ناك َّك اك - اوُفعَضُتسا يذل ىلاوا هموق ىلا تلق اذ ام ىلا عجار , مهنم يفريمضلا تلق ناف اف- اوفعضُتَسا

 نما نم لعج دقف ةمرك ىلا عجر !ذا عجاولا ن ىنإ فلذر معن تلق - ل ل !| فالتخا ىنرثا نيعجرملا فالتخال

 اوُقعْضَتْسا ىريدلا ىلا عجر اذاو - - .نينمؤمل ١١ ىلع ًاروصقم ناك مهفاعضتسا نا لدف مهلم فعضتسا مل ارسفم

 ل ايل نأ وعلا نورفاك و نيذموم اوناك ى نيفعضتسملا نادر مهيلع اررصقم ناعشتسالاا نكي مل

 يدي © ا

 كلدناف -شرعلا قوف هللا نا نوملعتا ةمسجعلل لوقت امك ةيرخسلاو رذطلا ليبس ىلع هولاق ءىش [ هبر نم

 ةلاهيرا اواعجف ةلامراب ماعلا نع ولاعب سلا -' هع كح [ نونمؤم هب لسرأ امي انا ] رهلوق عم فيك

 هلخدت ةيبش الر هيف مالك الام هب لسرأ امبو هلاسراب ملعلا اولاق مهنك بير هلخديال املسم انوشكا دواس

 يدلاب انا ] ةرفكلا باوصخ ناك كلذلو نونموم ةيانا مب هب ناميالا بوجو يف مالكلا امناو ةترانا و ةحومضول

 اد | املس ىدحا رواعرلسسا يدمر اءلعج امل نراك لسرا حم هب متدمأ اوعضوف [ نورفك هب مسا

 2 ةنا ةمْهضلا ةليبقلل لاقي دق و مهضعب آلا ةرشابي مل ناو مهاضرب ىاك ةنال مهعيمج ىلا رقعلا دذسا [ قاتل

 رماو -نيتاع ةلاثتما نع ارربكتسا و هنع اولوتو [ مهير رصأ نع نع اولعو ] مهتم دحاو آلا ةلعف اهو اذك

 و- هئيد وهو معبر نأشوا هل هللا ضرأ ف لك را هر نم مالسلا هيلع جلع ناسل ىلع هبرصا ام مهبر

 نع وحن مهوقع ين بسلا وه ناك اهكرقب مهبر رمتا ناك مهبر رما نع مهوتع ردصو ىفعملا نوكيدا زوج
 ورومعم» ل

 امولعم ناك هذال قالطالا زاج أمنا و باذعلا نم اودارا [ اندم امب اذن ] يرصا ع هذلعف اصر هلوق يف ام هذه

 يذلا ةحيصلا [ | ةنخيرلل | ىيافرملا _نسينتو رونو نو ناكل مهامب ةرقلع كللذل و هب مهبيذكتل هل مهلا جعفسإ و

 ىتوم نوكرحمي ال نيدماه [ نيمثج ] مهنكاسم ي فاو مهد يف [مهراد يف] اهل اوبرظضا و ضرالا اهل كلل

 يهر اهنع يهذلا هاج يتلا ةمّتجملا هذمو ةسين نوسبني الو مهب كلارح ال دوء3 يا مَّثِح سانلا لاقي

 رس اَملب ملسر هلا وا ةجلع هللا نيله ةللاءكومر ناو اش را ليكن ل ل

 1 موت اهلأس نقف تايألا اولئست ال ل عاب
7 0 6 

 كاع نأ كورد هوت باصإ نم ةباصإ مرعلا نم جرذ ام كردبا كاإذ لاقوه نيمو ).لاف هللا رع ين

 1 ناك دكار لجر آلا مينم 0 ملف ةحيصلا يتذخاف

 500 للا اولاق اذه نم نرردتا لاقف كاغر يبا ربقب رم هذإ ور - ةرمأ كلا مود ىلا هذعب ناك

 للا
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 مد جة 56 هءمرعرب بر ٠ 01 ممم 0 0

 هرب م رع6م م

 0 دذلل هموت نم اربعلسا 0 الملا لآ © ىيدسفم ضل ىف كت هللا 2 0 37

 هذه نم اذل جرخا ةبئاكلا اهل لاقي لبجلا ةيحان و ةرددما رك قلااراشااو رزمع نب عدْنج مهديع

 ذخاف كانّبِجأر كانقدم ثلعف ناف َتْخبلا تاكاش ىنلا ةجرخخملاو ءاربو ءانوج ةجرذخ“ ٌةفان ةرخصلا

 ةرخصلا تضقمت» هبر اعدو ىلصف معن اولق فدصُتلو ىئموتل كلذ تلعف نثل قيثاوملا مهيلع ملاص

 هللا الإ اهْيِبخَح نهب ام ملعيال اوغمو امك ءاربو ءافوج ءارشع ةنان نع تءدصناف اهدلوب جوذّكلا ضّخمت

 نم سان مهياقعا عنمو هموق نم طهر و عدنج هب نماف مظعلا ىف اهلثم اًدلو ٌثجنُت مث نررظني مهرامظعو

 تعفو اهموي ناك اذاف اًبغ قرت تناكو ٌءانلا برشتو ًةرجشلا ىمعرتاهدلو عم ةقاذلا ثثكمف اونماؤي نا مهكر

 نوبرشيف مهجناوا ىلتمت ىتح اًاشام نوباتحجن يعلن مث اهيف ام لك برشت ىةح ةعفرت امفرجبلا ىف اهسأر
6 

 اتنئاكو ؟ءارذ نيتس هتدجون ةقاذلا ردصم كعرذن .دومث ضرا تيتا يرعشالا ىسوم وبا لاق نورَخّديو

 نطجب ثّدشت كربلا عقو اذا و ةذطب ىلا طببتف مهماعنأ اهنم برهتف يداولا رهظب تغفيصتر حلا عقو اذا ةفاذلا

 تنب ةققدصو مذغ ما رجع ناتأرما مهل م. اهزدع تيزو مهيلع كللذ قشف ةرهظ ىلا مهيشاوم برهتف يداولا

 ىنح اهيقس قلطناف ةرخبط و اهمحل اومستقا و اهنورقعف يئاوملا يتريثك انناكو امهيشاوم نص هب تريفا اما راثخملا

 هيلع اوردقي ملف باذعلا مكذع عفري نا ىسع د اوكر كا 0 لاق ملاص ناكو اثل اعرف ةراق هسا البج قر

 مهوجر و دغ دعب و ةرغصم مكهوجو وادغ نوحبص 3 ياض مهل لاقف اهلخ دف هئاَغَر دعب ةرهدلا كتوفنإو

 هللا ةاجناك هواتقي نا اوجاط تامالعلا اوأر اماف باذعلا محجصي مث ةدوسم مكهوجوو ثلاثلا موهاا و ةرمح“

 نم ةميص مهنئا عاطتالاب اونفكت و ربصلاب اوطّتحت ىحضلا عفترا و عبارلا موهلا ناك امل و نيطسلف ضرا ىلا

 لكأت اهورذف هللإ ةقان ٌةداذلا و هللا ضرا ضر أ هللا ضرأ يف لكَ ] اوكلهف مهبولق ثعطقتف ءامسلا

 0 0 5 مكئابنا نم تابذلا نم اهيف 2 مكل ضرالا تسيلف اهنبر ضرا يف

 ءالؤه ىلع اولخدت الو اهءام ىم اوبرشُت الو ٌةيرقل هلا مكم دحا ناخديإل هباح“ال لاق تبت ةورغ كور عاب رم

 يردتا يلع اي ملسو لاو هيلع هللا ىلص لاقو مهباصا يذلا لثم مكبيصب نا نيكاب اونوكت نا الا نيبذعملا

 هلوسر و هللا لاق نيرخألا ىقشا نم يردتا لاق ملاص ةقان رقاع لاق ملعإ ةلوسرو هللا لاذ نيلوالا ئقشا نم

 [ مك ابو ] ةلكأ ىنعمب لاحلا عفوم يف وهو * هللا ضرأ يف لكات ةياور يف رفعجوبا أرق و - كللئاق لاق ملعا

 ةلوهس نم اهنونجت يح [ اوصف اوس ى م راشلاو راجل نيب رجلا ضرا يف [ٍضرألا ىف ] لزنملا ةءابملا و مكلزَنو

 عابشاب نوتات و  اعاا عب نت ندا تار كرار لاللاا] نصرا راما نر كمان صرألا

 طخ لوقت امك لاحأا ىلع تلقا كتاف 00 بصئنا مالع تلقا ناف «ةرح ليسا يرفذ م عابنذي «ع» هاوقك نيلعلا



 ( اعهمبب) :ضتخستقم

 دق ” هرجع هلا نم | مكل امم هللا اربع موي لاق“ اني خلة ىلإ ر6 ننعم ١ اوك ام و“ انياب
 هل مبدل رو ةدد 3 سد عص هدا هرعم مديد ه س يعم ع هدوم

 ٌتاَذَع مكدخايف وسب 59 1 , هللا ضْرأ 9 0 اهورذف ةيا ملة هللا هاك هذه م معبر نم ةندب دب مكدءاج

 ىقسيف ٠ اًمامغ انتسب هللا لد » مذيهف مق كحباو لّيَم اي لا « رعش » ةيراعم لاقف هلاق نم نورديال هب

 77 يذلا ءالجلا مم نوثوغني مكموق نا اولاق هبات املف « امالكاا نونيبيام اوسمإ دق ه !ناع نإ اع را

 نا نكلو مكئاعدب نوقشت كلل نب دثرم مهل لاقف مكسوقل اوقستسا و مرعلا اولخ اف مهيلع متاطبا دقو

 هناف ةكص اذعم نمدقيال !دثرم اذع شسبحا ةيواعمل اولاقف هّمالسا ربظأ و متيقس هللا ىلا منتو مكيبن متعطا

 تاباح# هللا أشناف مقست تنكام اداع قا مهلا كدت لاقف ةكم اولخد مث انغيد كرتو كوه نيد عبتا دق

 ءادوسلا ثردخا لاقف كموقلو كسفنلر تخا ليق اي ءامسلا نم كانم ةادان مث ءادوسو ءارمحو ءاضيب انلث

 انرطمم ضراع اذه اولاقو اهب اورّشبتساف ثيغملا هل لاقي مهل داو نم داع ىلع تجرخف ءام ىهرثكا اهناف

  اوتام ىتح اهيف هللا اودبعف ةكم اوتاق هعم ىنونمؤملاو نوه اجنو مهتكلهاف ميقع عبر اهنم مهتءاجف

 تلد - هللا تايب ا تابثا عم [ نينمؤم 1 هلوق يف مهذع ناميالا يفن ةدئاف ام تلق ىناف

 اوبَدَك نيذلا رباد اًنعطَقر لاق هناك مالسلا هيلع دوه عم اجن نمو دعس نب دث رمك مهنم نمأ نمب ضيرعتوه
 كيرق « نينمؤملا هللا انو نيبذكملا صخ كدبلا نا نذويل مهنم نمأ نم لثم اونركي مل و مهم ًانتيأب
 مههبا مسا هذال لصالا رابقعاب وا يأ ليرانب فرصلاب دوت ىلإ و - ةايبقلا لبوادب فرصلا عنمب [ دوم ىلإ ]
 ليلقلا ءاملا وه و دمثلا نم اهئام ةلقل دومث ثييدس ليق و - حون نب ماه نب مرا نبرثاع نب دومثوه ورجكاا

 دهاش و ةرهاظ ةيا' [ ا نق ] ىرقلا ىداو ىلا ماشلاو زاجتخأا ع دعس مهنكاسم كتناكو

 احلا ىلع بحضن ةيادا [كنا مهل هللا دان هذه ] لاقف ةنيبلا هذهام ليق هناك ىتوبن ةعم ىلع

 يه نمل ناب مل و - ةيآ اهيلا ريشا ليق هناك لمفلا ى ةعم نم ةراشالا معا هيلع 0 ام اهيف لماعتاو

 ةئياعملاك رجغاا سيلو اهنع اورجخأ سانلا رئاسو اهوياع مهنال نومث وهو ةصاخ ناميالا هيلع ةبجوم ةيأ هل

 ٌةنوكم ةدنع نم تداج اهنا و اهناشل اًميهغت اول اهيطيت هللا مسا ىلا تفيفا امنا و اصوصخ مكل لاق هناك

 اهمالب ثومت ثرمع ثكلها امل )داع نا يور د - هللا ةي لوقت امك هتايا ص ةيا ةقررط و لدفر يغ نم

 مدهذيف مكححأ) نكسملا ىنبي ناك .لجرلا نا تح الاوط ارامْعأ اورمع و اورثك و ضرالا ىف 1

 ىن اودسفا و هللا ىلع اوّنعف شيعلا نم ءاخر و ةعس يف اونك و لابجلا نم تويبلا اوتحذف هتويح ف

 هللا ىلا مهاعدف ايسن ,يطسوا نم جلامد ابرع اسوق اوناكو احلاص مهيلا هللا ثمعبف ناثوالا اودبع و ضرالا

 اذعم جرخ“ اولاق نوديرت ةيآ هيأ لاقف 3 ةولأسف مهرذتاو مهر ذححف نو وفعضتسم مهنم ليلق 7| هعبتي ملف

 ناو كلانعبتا كل يريجتسا ناف انّدهلا وعدن و كيلا عدن نشل 01 مهل مولعم .موي يف انديع ىلا

 لاق مث مهجعت ملف ةباجنسالا اهولأسو مهناثوا اوعدو مهعم جرخف معن علاص لاقف اذتعبت| اذا ببيجتسإ
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 هربمرزص سمع «د سس هممد ص رطسو ص لد حلم 2

 مكياع عقو كك لاق © ىيقدصلا 02 ا ار ادعت اهب انناف * َّئ 0 ةدحو هللا ديعذل

 1 <" ما كي < 5 هموم - 1 - 4 > راه مع 0 -

 " نطلس ىم اهب هللا لْرَن ام ا امس يف ينئرلداجلا ” بضُعَو سجر مكبر نم
 هر دم <66 سوم عمم سو سس د 1 ه 52 0
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 اوبذك نيدلا رب 1 07 اًنَم ةمحرب ةعم نيدلا 5 2 © نيرظتنملا رد كعمل يذا اورظنناف

 لوقفم وه تلق - هباصتنا هَجَو ام ءاَفَلَخ مكلَعَح ذا هلوق يف ذا تلق ناف - بانمأو بّنعو عالْمَأو عاشو هانأ و

 ا ل اشتمل | ةقبتسا وركن قعر هللا دبع انج ٠) مكفالختسا تو اوركذا يا فرظب سيل و هب

 - هب نونيدتُي مهءابأ اوفداص امل افلا و يلع اوأنشن امل اًبح هعم ءاكرش ماخدالا ناختلا يف ءابالا نيو كرثو ةدابعلاب

 نع لزتعم ناكم مالسلا هيلع وهل نوكي نا - ةجوا هيف تل انددِجَأ هلوق يف ءيجمأ| ىذعم ام تل ناف

 ءاج هيلا يحرأ اماف ثعبملا لبق ءارحب ملسو هلأ و هيلع هللا ىلصهللا لوُسَر لعفي نآك ابك ةيفشتسمل هموق

 انُئتِجآ اولاق مهناكف ةكئالملا الا لسريال هللا نا نودقتعي اوذاك مهنال از ازهنسالا هب اوديري ناو - مهوعدي هموق

 كح قاف ابك ةكفلا رز "كلذب مرعتلا نقل ر ءيجيعلا ةقيقح اوديريال ناو - بكلملا ءى يجب امك ءامسلا ن
 صم 2 ا

 كلذ فيلكتي اذا تضرعت و ةدحو هللا بعل انثدصقا اولاق مهناك باهذلا ةقيقح داريالو ينمئشي

 ةهسضل مب سا

  مكيلع لزن دقوا - ٌبسجو و مكيلع قح يا [ 1 ] - باذعلل مهذم لاجعتسإ [ [اندعَت امب اننأف ]-

 ناك دق بملاطملا ضعب كيلا بماط نمل كلوق هوجن و عقاولا ةلرذمب ةلوزن نم دبال يذلا عقوتملا نا

 لاق كل ام باي ا ول نا وسلا ناسخ ىعو كلذ

 سجيرلا“ و .رمشلا تلق دق ع اي لاقو. ةردص ىلا همضن ةربح درب يف فتلم هناك ر يو ينعسل

 تايمسم اهتحت سيل ءامها الآ يه ام ءايشا يف هموم رامسا يف ] بارطضالاوهو ساجت رالا نم باذعلا

 و- يش نم هنود نم 0 هلوقك اذهو ةدوجو لاح“ مودعم اهيف ةيهلالا ىنعم و ةهلا اهنومست مىنإ

 وَ مهرخأ نع مهردسوت و "ةيناضدتسا ١" ,هرتاد عطقو - اديز هتيمس كلود نم اهب مقيمع اهومليمس زعم ىذعم

 نومصو ءأدص اهنردبعي اًمانصا مهل ثناكو ٌتومرضحو ناَمع نهب ام دابا ىف اوطسبت دق اداع نا مهتصق
 فكسْمأَق اربع و اونع اودادزاو ةوبذكف اهسح مهل ةذا و مهطسوا نص ناك اًديَذ ادوه مهيلا هللا ثعجف ءاجهلاو

 دع هنم جرغلا هللا ىلا اوجاط ٌدالب مهب لزن اذا سانلا ناكو اودهج ىتح نيذس فملث رطقلا مهنع هللإ

 مقيما ون نك راح ليدز نب قيلمع نورا قيلاتعلا اقلاذ نإ كم لهاو ةمرشمو مهملسم مارحلا هقيب

 ناك يذلا دعس ىب دئرم ورتع ير مهنمص الجر نيعبس مهاثاصا ىم ةكم ىلا داع ترهجأ ركب نب ةيواعم

 اوذاك و مهمركا و مهلزناف مرا نم اجراخ ةكم رهاظب وهو ركب نب ةبواعم ىلع اولزذ اومدق اماف ةمالسا منكي

 لوط كار املف ةيواعمل انذاك ناتنيك ناتدارجلا مهين و رمخأا' نونرشي ارهش هيلع اًوماتأف هراهدا و ةلاوخا

 هيلع + ام ىلع ءالؤهو يراهصاو يلاوخا كلاه دق لاقو كلذ همها هل اومدق امعوهلل اب مهلوهذو مهماقم

 ينقل رك ا نيتذيثلل كلذ ركذن هيلع مهماقم لقث هب اوذظي ذب نأ م + مهماكي لا 6 ييمكسي ناكو



 ( عدم ) 6
 اند

 مخك 12 تيزازدع ار 6 سه م م62 هيو هدو ه2 هو 62و( ٠ مافء ء
 مهاخا ناع ىلا و 5 نيمع امو5 اوناك مهلا - انني رك يذلا انقرعأ و و ىلقلا يف ٌهَعَم نيذلا و ةنيجعلاف

 5 م 2 ه6 هرصامس <06 دن صمسص 2 5 -- : ََ
 كيرا انا موق نم ار نيذلا الملأ لاق © نوقنت 0 ري هلا نم مهلا هللا رك موق لق ٍِط |نوش

 مدع رت ماو ه ءامو سا 5865 - 72 © تارا 65 ضم

 مكقلبا © نيملعلا بر نم لوسر ينل و ٌةَهاَفس يب سي موقي لَك © نييذكل نم فُلطَْلاَنَو ةصاَقس ف

 رك دال مكن لج ص مكبر نم رك مكداج نأ ملجم وأ © ٌنِيِمَأ م وأن كلان وينر تلعر

 .# هر ديم هرو ص م دي 2 هر رم < 3

 نْنِحَأ ل لاق 6 نول هلع هللا ل 5 اوكا * َهْطْصَب قلك يف مكداز جو روق دعب ى مم داق مكلعج

 4 0 هروم هرو ه عمم

 10 نيذّلاو] م ل نا كىوقنلاب اومحركلو [ نوبحرت مكلعلو ] راذنللا اههمدسر ةيشخلا يدر ىوقنلا مخصص

 تلق نأ ناف - هب نما 0 تا 1 ماس ةوذب ةعست ليقر -ائأرمإ نيعبرا و الجر نيعبرا اوناك ليق

 هوبجح*“ وا كافلا ىف هعض اورقئسا نيذلا و ليق هناك هعمب ىقتاعتم وه تلق - قلعتي مب [ كلا ف - : 0 ا 2 0 هع

 بولقلا يمع [ ىيمع ] نافوطلا نم ةنيغسلا ىف :مهانيجن) يا ءاجنالا لعفب قاعتي نا زوجي و - كلفلا ىف
 تكمباث 0 ىاع لدي ىمعلا نا يبماعلا و ىمتلا ن دب قرفلاو - نيماع ييركو - نيرصحاةسمم :ر 0

 برعلا اخا اي كلوق نم مهنم اذحاو [ مهاَحأ ] - كِردَم هب قئاذ هلوت وعلو ثن ثدىاح 2 ىلع يماعلا و

 قس دوه وه و ةنناما و هقدض يف هلاحب فرعا و مهخ لجر نع مهفا مهنال مهل 8 لعج امئاو مهتم دحاولل

 مل تلق ناق - هل نايب فطع [ دوه ] و اًحْوَن ىلع فطع مهامنا حون نب ماع نب ةشخشرأ نب راش

 لئاع لاوسريدقت ىلع وه ثاق - حوذ ةصق يف امك لاقف لقي ملو [ موي لاق ] هلوق نم فطاعلا فذح

 هررممح 7مم سي دس هملعلو سم 5 - ل ود م 7 م

 اورقك ريذلاب ءلملا فصو مل ثلق ناق - الملا لاق فلذك و هللا اودبعا موقِي لاق ليقف نوه مهل لاق امف لاق

 ناك و ماسا يذلا دعس نب ددرَم مهفم هب نما ى 0 موق فارشا يف ناك تلق - حوذ موق نم 'الملا نود

 1 نم الملأ لاك ةلوق ةوعأاو سوم حوت موش فارششا ين نكي ملو فرمول اب ةفرعذلا تديراف ةمالسا 32

 ملح ةفخ يف 5 9 مدلل |ىراو افضو نوكي نا زوجت و - ةرخآا اتا ا 'اورقك نيذلا موق

 اودارا راجملا قيرط ىلع افرظ ةهافسلا تلعجو ا نيد ىلا فكمع.ت نيد ر جت ثييح لقع ةفاخس و

 مهوباجا امب ةهافسلاو لالضلا ى '| مهجسن نم مالسلا مهيلع ءايبنالا ةداحا ينو اهنع ففنمر ا 0

 سانلا لضا مهموصخ ىاب مهملع عم مهل اولاق امب ةلباقملا كرتو ءاضغالا و ملعلا نع رداصلا مالعلا نم هب
 - - ا و 5

 فيك و ءاهفسلا نوبطاخي فيك ةدابعل ميلعت كلذ لج وزع هللا ٌةيكحو ميظع قاذحو نسح بدا مههفساو
 5 : 3 م 560 : َ و : وهو
 ةنامآلا و مصحلاب مكليب امدف كمرع يا أ ندع ريع 1 - ميثم نوكي امم ىلع مهلايذا نوابسي و ميذع نوصغي

 ©« درايف

 دعب نم ءافلخ ] هيف بذكا ال مك لوقا امم ىلع نيما هيلا مك وعدا اميف صان مكلانا وا - مها نا يقح امف
2 

 [ ةطصب يقلخلا ىف] مهدعب اهيف 2 دق ضرالا ىف اكولم مكاعج وا - ضرالا ىف مهومتفاخ يا [ جون موت 0 ا 1 هم

 عارذ ةئام مهلوطاو اعارذ نيتس مهرصقا ناك ليق  ةنادبلا و لوطلا ىف اباهذ ممارجا نم قاهر الون

 ىنا ةوعن و ىلا اللا دحاو و  هاياطع نم امهاوس ام و مكمارجا ةطسب و مكفالخأسا ىف [ هللا آلا اوركذاك ]

 | |ع

/ 
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 وفي لَ © نيم لام يف كلوت نإ هموم نم الملأ َلاَق © ٍمِيظَع موي ٌباَذَع م ىلع 0 ع مر ةريوم 0 رب رو

 معمايوم ب ةهرريص يب وم ساه بر ا هر مءمو سم ام مه زير ن6 ى ءاد همام

 ا ا 8 ملعا و مكل صل ل يئر تاسر معلما © نيملعلا 5 نم لوس ينكلو ةللض يب سيل

 وم رمت م وم ءو هرومصر م ”هروص لس ةريص ٠و 0 د6 ءسنو م ه و عوض

 ةوبدكف © نومستر 0 مكلعل و ارقستلو مكرذنيل 3 نم لجر 0 مخك رت ركع 10 5 مليح ل © .ىنوملعتال

- | 0 

 رادلا ىف ام كلوقك هايا الا هلا نم مكل ام ىنعمب ءانثنسالا ىلع بسصنا| و  ظفللا ىلعر جلا و  هريغ
 مرو بدي د وورد 5 حس -ِ -

 هجوا ناجب ىلوالا ثاق هللا اودبعا هلوق دعب نينلمجلا عقوم ام كملق ناف  ديز رهغ و اديز الا دحا َن

 م : ولا 260 1
 نود نم ةذودجعي اوناك نم نود هباقع روذحملا وه هنال هدداجع ىلا يعادلل نايب ةيناثلا و ةدابعلاب هصاصتخا

 ليق و - ةداسلاو فارغا [ الملا ] - نافوطلاوه و مهيلع باذعلا لوزن مويوا - ةمئقلا موي [ ميظعأ مولا ] و- هللا

 تلق ناف  بلقلا ةيئرر ةيورلا ىذعم و قعلا و باوصلا قيرط نع باهذ يف 0 مهعم سيل لاجرل
 لالضلا يفن يف خابا ناكف لالخلا نم صخا ةلالضلا تلق -اولاق امك لالغلقي كذا هلل قسلا] لات مل

 تلقوا كرمت يلام تاقف رمت كلا كلا ليقول امك لالضلا نم ءيش يب سبل 1 هذاك ةسفن نع

 صان هتالاسر اغلبم هللا نم الوسر هنوك تاك  ةلالضلا نع ءاقتنالل اًكاردتسا نور ينكلو هلوق عذو

2 
 معغلبا عرق و * ةلالضلا نع ءافتنال اكاردتسا "نكي نإ كلذا 3 ميقتسملا طارصلا ىلع هنوك ىذعم يف

 ًانايب اًقناتسم مالك نوكي نإ امهدحا- ناهجو هيف تاق د [ مكعب ] هلو عقوم فيك كلذ نانا ”فيفختلاو

 هظغل لوسرلا و ٌةفص نوكي نازاج فيك تلق ناف - لور ةفص نوكي نا يناثلا و - نيملعلا بر لوسر هذوعل

 انا «ع« لاق امك هانعم يف ناكف بطاخملا ريمضلا نع اًرجخ عقو لوسرلا نال كاذ زاج تلق - بئاغلا ظفل
3-6 

 ةفاتخما ىناعملا يف وا ةلراطتملا تاقوالا يف يلا يحبأ ام قر تلعسر ]«هرديح يم مآ يذدمس ذقمس يذلا

 هلبق ءايبنالا ىلا و همباا هتااعر ديري نا زوج و -رئاذنلا و رئابشبلا ررجاوزلاو ظعاملاو ىهاوذلا و رماوالا نم
 هيوم ريد هم < 2

 1 شاد و ب 0 -

 [ معل جصنا و و ] ةفيع“ نوسمخ يهو كثيرش في نمو ةديبحد نوخلت يهر سيردا هدج فحص سم

 ةصلاخ تكثعق و اهناو زييصنلا ضاح#| ئى اع ةلالدو ةغلابص ماللا ةدايز ىف ماو هل كيفن رص لاقي

 ةييصن الو 0 نيعفنلا دصقيف 2 هب عفتذي جوبصن ترفريغ ل جناح اهب نر هل حوصخملل

 تستمع مروص”د

 يذعي هلاوحا و هللا تافص نم يا [ نوملعتا ام هللا م ملعأ و ] . هلوسر و ةللا ةحيصن. نم: ضعيما

 0 موقب اوعمسي مل ليقو - نيمرج مملإ مولا ع 8 0 -- إف هثادعإ ى اع ةقطب لش و ةرهاجلا هتردق

 ءايشا هللا ةهج نم مكعَأ و داراوا - هيلا هللا يحوب حون ةملع ام نوملعيال نينمأ اونكف مهلبق باذعلا مهب

 هذاك فوذح# هيلع فوطعملا و فطعلل واولا و راكنالل ةزمهلا [ مُتبَحَع َرآ ] اهب يلا ىحرا دق اهب مكل ملعال
 همام ايد اذ أ | هد" © قع 200 هناا 7 _ ً © 5

 ١ ىلع [ مكنم لجر ىلع - مكبر نم ]ةظعوم [ ركذ] مكءاج نا نم 0 نا ] مليجت و مقبدكا ليق
 هده ع | مدي همس ص

 اذهب اَنعمَس ام نواوقي و 0 وبن نم 0 5ك 00 كلاس .ر ىلع اًنتدعو ام 0 0

 وعم مور



 ()لعما )

2 

 كيذك “ ترمُتلا لك 0 0 اعلا هب 0 تيم دلبلا ةنقس الاقت اباحس تَدا 1 0 ف
 وو ء2 يل م6 و

 1 0 جرش 1 تنبع يدّلا هر نذاد هاب جرخت ب ٌبيطلا دلجأا و © نكت م مع ىثرمأ 5
 م م رب هك 5-8

 نص 'مكل ام هللا اودبعا موَقِي لق هموك ىلا اخون ًانلسرا دق ] 5 نوركشي موغل تالا فرصت كلذ

5» 

 هبا :(ارشب]و ريش عيج ارشن وادا دن 1 ايوا ساو ىذعمب لعف :

 282 6ث صصص 0-2 <

 يذلا ل يهر هكمعت مامآ هداج دين ديد 1 يرش ب و تارشاب يم 8 ةوشب ىذعمب كر هلخب 5 هم ردصمم

 7 عفارلا نال ةلقلا نم لالقالا ٌقاقتشا و ثعفر و ثملمح [ تملك ] - ارثا اهذسحا و معذلا لجا نم وه

 ظفالا ىلع باهسلل ريبضلا [ هنَقَس ] ةباحس عمج ءاملاب الاقث بششاحس [ الق اًباَحَس ] اليلق هعذري ام ىري

 سيلدلب لجال تيم[ دلبل ]اليقث ليقل ظفالا ىلع ف. هولا لمح ول امك ثنأل لاقثلاك ىنعملا ىلع لمحول و

 درع و2 ٍ . : ها تو َفاذَك هباَدِجَرْخاَف كاذك قوسلابوا- باحسلابوا  كابلاب هب ارناف - تيم نطق د ل

 هم هر تيه 9 عاهن مد

 ندب قرف ) هنا ىلا ركذتلا مكيدؤيف [ نوركذت مكلعل توتوملا يلازكت ] تارمثلا جارخا وهو جارخالا كلذ لثم

 يذلا و]ةبرُلا ةميركلا ةاذعلا ضرألا [ بيطلا 20 ]  هلاشنا دعب ءاىغلل ةداعإ امهم دحاو 1ك هلا ,ةجناركلا

 هناك لاحلا عضو 8 وهو ةريسيكب [ عر نذاب ]هب عفتذي امم تبنت ا يذلا ةودسلا ضرالا [ 0

 مل ال اي مرو

 هتاجن 6 عيمرقو - هيف ريخ 0 يذلا دكنلاو - دكت ةلباقم ين عقاو هذال 0 ا 4ك ”اجذ نرخ ليق

 ادعت ا هتابن جرخب ال ثييبخلا داجلا و ةاذعمو دابلل ةغص ا يذلا و هاوق 00 و دلجلا لحرخلا يا

 ناك هنا آلا هماقمم دلبلا ىلا عجارلا وه يذلا هدا فاضملا ميقأ و تابذلا وه يذلا فاضملا فذُكف

 ماي ادكن عرق و - ثريخ يلا اك تابنو ردقي وأ  لعافلا عئوم هعوقول اذكتسم عوفر باقناف 1 18 ارورجم

 ىمل لثم اذه وزن ىفعمب بميرلا مدر هلوقي فيؤختلل اهناكساب ادن و  دكذ اذ يا ردصملا ىلع فاكلا

 مهنم ةقيرذ و مد دهاجم نع و - كلذ نم ءيش هيف رثري ل نماو نيفلكملا نم ةيبنتلا و ظعولا هيف عجني

 ثدعلا اهباصا ةبيطلا ضرالك هب عفتناو ةاعوف هلقعب هللا بانك عمس نمؤملا ةدادق نع و - ببيطو ثيبخ

 جارخا و تنيملا دابااب هلازنا و رطملا ركذرثا ىلع عقاو ليثمتلا اذه و كلذ فالغبَرفاكلا و ثتجناف
-.- 

 ةرركذو اهددرن [ ثبلأ 0 ] فيرصكلا فكاذ لدم [ كد 1 دارطتمالا قيرط ىلع هب تارمذلا

 رع 6 6.2

 «ةهللا 0 ١ يل | ءايلاب فِرَصِي عيرق 20 3 يب اوربكعي و اهيف اوركفيل نوفمؤملا م هو هللا .ةمعف 520 موق

 ردن هلع لقو ْنَد عم الا مالا هذهب نوقطني نوداكي ) مهلام تلق ناف - فوذح# مست باوج [ اًنْلسرا 2 1

 لمجال [ويكات"ل“ قاستال ةيمسقلا ةلمجلا نال نكد نامالشن): حلف 2 وقانك جاف عاجل مللابا اهل( كفاح هلو
 اي ع مس

 بطاخملا عامتسا دنع دق ىذعم وه يذلا عقوتلا ىنعمل ةنظم تناكف اهباوج ىه يتلا اهيلع مسقملا
 0 م«ءع و

 خوتخا ى 5 نب عياشوتم نب 0 نب جون وه و اراجنن اكو ماكس نيسمخ نباوه و حوذ لسر ا "ليف - مهلا ةملك

 هلا ملام لوق هناك لعملا ىلع عفرلاف  ثالثلا تاكرسلاب| ريع عرق - مالسلا هيلع يجذلا سيردا مسا .خونخ و

 م رجلا

 | ع
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 ا

 ( عم»)
 كل رو ممو اهب رع هءوالا د هدر 2

 ا هرب تردي موجنذلا و معلا و سمشلا و اًنْيتَح ةيلطي راها ليلا نعش
 هلي مد د « نب ى سارع جيد 50 9 ع او ساس 14

 2 - ضرألا ىف ا بدل هلا “ ةيفخ و اءرضن مكبر اوعدا 6 نيملعأأ بر هللا
 ماوص امجدعا ي6: 2 ادي د 5 2 ل - «ه 2 < جه هود صوممم س

 يدي نبب ارشب جبولا لسري ِئَذَلاَوهَو © ينس ينم بيرق ؛ هللا كتي اعمط و افوخ ةوعدا و

 وام و

 ىذعمب لمعتف عنرو برت بصنب نسسعتلا لزقوا 2 ل رن ىئدح انل نوغفشي يا نأ 1 ىذح ىذعمب 1
0 

 رك لهللاب راهذلا وا راهخلاب ليللا قحاب يا ديدشكلاب يَشْنِي ىيرقر - [ راما كد شع ا كل

 بن و ءايلا متفب :لايأل لكلا ىو سل 1 يح تت يناثلا جئلع 4 را ل لاا
 س عررو هر

 هدكوشمب[ هرمآب ] نيم ةءارقل م الملا ندح | 000 هياطي الاوو ليبلا راهخلا كردي ياراهذلا عفرو ليللا

 اه م 9 :

 سي سي ادايسيرب اكتر وراسدجو به ةمحلا ىضنقمب تاير راج ىنهقاخ يا كرجخسمب قاعنم وه و هةفيرصت و

 اد يكرر تدمصو < 5

 عفرلاب ثري سم مولا 0 و نييفلللا و ىسرقو 5 كللذب تارومام نيناك ةيجشتلا ىلع ارما كىلاذ

 ىدذلاوه و ءايش الا قلخ يذلا وه ىل [ يلا ُّقْلْغلا ل 1آ] لاق هرماب تارخسم نيقلخ هنا ركذ كر
 0 همم م <

 كللذك و ةيفخو عرضت ىوذ يا ناحل لع بصن 1 ةيفخ و 0 1 * هتدار | ببسح ل ىلع ا 0

 «هءم 0

 ىنمحعلا نعو - ةيفخ عرق و - 5 يا لذلا يه و ةعاوضلا ن ا 00

 راجت هيرعشيا اماو ,نارعلا مج مقل لمرلا» ناكزوا يفخلا ءاعدلا و يفنلا تلقلا ملعي .ىلاعت, هللا نإ

 ا الا علل قطعت لكي لان راكي ىرعب اولا عم لاو ريثكلا هقفلا ةقف دقل لجرلا ناك ناو
 مو

 وكيف زسلا 0 ةولمعي ن 8 اع نوردقي لَيع نم ضرألا ىلع ن م رع اًماوقا انكردا دقل وت درع شب ام وروزلا

 مهر نيب و مهنيب ًاسمهألا ناك نا توص مهل عمسي ام و داعدلا ىف نودبتجي_نوماسملا ياك دقلو دبا ٌةينالع

 البا ًايفَح ءادن هدرا ىددان لا لاقف ايركز ىلع ىخنا, دق .و "يور وعدا ,لوقب  نلاعت اهللا .نإب كلذو

 نيف نأ اورسلا امس: ىهربواجعلا عاب[ نيدنعملا بكؤللا افعذ نوعبس ةينالعلا ةوعد و رسلا ةوعد

 ةوركم ءاعدلا فى محايصلا هنعو  ءاعدلاب توصلا عفر وه مرج نبأ نعو - ةريغ و ءاعدلا ى 9 لك

 ءاعدلا ىف نوددعي موق نوكيس مآم و ةلآو هياع هللا علم يبنلا ىنعو - ءاعدلا ىف بابسالا وه لوق و - ةعدبو

 1 2 1 نا 0
 م و راخلا م فكي نوعا والم و لوق نم اهيلا برد امو ةنحأ) كللأسا ينا مهللا لوقي نا ارملا بسحو

 201 هل 2 2 ك5 2 5 2222 ع 26 دمام نص 2220 5 1 7
 ةلوقك 1 نينسحملا رم بسنرف هللا تمحر 2 - نيدتعملا بح ال هنا هلوذ رد م د لمع و لوق نم اهيلا برق

 2# 5 م , 2" نع اب 5 2 ّح 3 "7 2 سا مك تمص 60

 ةناليوا .- محرخلا وا محرلاب ةمحرلا ليوات ىلع بيرق ركذ امنا و - اعاام 1 و نماو بات نملر ! ءافحلا ينا زر

 5 22 و
 2 كان هيش امك لوعفم ىذعمب ي كلا ليعفب ةههببشت ل اعنا بإر 8 هي يا فر ما بفو. دوم ةقعمص

 «ئنيقحربغ ةمحرلا ثدنات ىنأل وا - بميغضلا و ضيقخلا وه يذلا ردصملا ةذإ سل ىئلعوا - ءا ارساو الك ليقف

 لاعأ ىلعاما و ع اهرشنذ لدق ةذاكف ناب عقب كا نال اما. ةهناضتنإ 0 ردصم وهو رد ع رق

 عى <

 تاب اروشخنم ىذجدب ا قرورسم ارقد - 58 ل رش : فيقخت م 2 و-روشذ ىءرمبو - تارشتتم ى 1 ذعمب



) 6165 

 " هللا مكقزر امم 0 املا نم ادي اوضيفا نأ دج كر الا بعضأ 00 م 0 همورصص ةهدطدم 52 مهو ءءء 3 ووو د مد ©
 مر 6 ممسو تس ح 7 عءم058 مَ ته ا #س م ومص مرسم

 مهسذن موهلاف ينحل ةريعلا مهذرغ و ابعل و اوهبا مهني او ا يلا 5 نيرفكلا كم م د هللا ل ارا

 2 ” وص هي هردام 7 5 - مرو مس م دس

 يس دقوا نومسجتانللاب ازكك اقاوم قري دي اك

 0 هم موو 6 موصل مصممم ه مم ءهم ىامم20 مم هه دم 8 5
 انير لسر تءاج دق لبق 5 0 يذلا لوقي ةليواث ناي مود م الا ١ نورظني 5 6©) نوذ هوي ٍِش

 هدو < © مام مريع موه- 52 2 آرممل ير هم 20 هةدد هم م ن2 م 8ع 3 1

 منع لضو مهسفنا اررسخ 5 انك يذلا َرِيَغ ل نرذ وا اذل اوعفشوف ءاعفش ىب 00 قحاب

 هم 0 تم 2 6 مسو < 3 همم مع

 الن شرعلا ىلع 2 3 مايا ةكس يف ضرآلاو تومسلا لك يذلا هللا مكر 5 © نورثغي اوناك م

 م 6م

 تبل اذا و شن معالا أرقو رم و اوديعتسيف اورظنيل م هراصبا فرصي اقراص كا هيف مهراصبأ

 هو آو سهم

 نيتاه ملل فيك ثلق ناف حلا اولخد ةمركع أرقو - كوجفهلل ءازجلأ نع اع نجا اواخدأ عيرقو - مهراصبا
 >ٍ - 5 ا ومو حلا ممر س0 هم مس < 6 ربومد 5 00

 الوقم ةنجلا اولخدوا هد ااولخدا هليواث تلق [  ا مكنا الو مكياع فوخال ] ةلوق نيتءارقلا

 مدور مهلوس مر مرر مم موس هوو همي 6 هس ع سم 2 6 لس 6

 هن هل لح ال تلد - نوعمطي هو اهولخذي مل هلوق لح“ ام تلق نآف  نونزحت ثنا الو مكيلع فوخأل مهل
 سدس مسمر 0” ىوربب وسم 62

 مهلوخد ن نإ مهلاح ى ذعي نوعمطو مهو اهراخدي مل لِدقف تفارعألا تاعد) لاح ىنع لأس الكاع نك فتانيئسا

 نا زوجتو 0 نوعمطي مهر نيموبح# مهزركل اهولخدي ملف ةنجلا لها لوخد نع رخاتسا ةذجلا

 [مددك امو ل يفامتجا ر رركرتك از لاملا رارهتح مكلع ىفغا ام - لاجرل ةغص عقي ناب لحم هل نوكي

 هين [ اًديِلع اوضيفأ ] ] - ةرثكلا نم نوردكَتَسُت كيرقو - ساذلا ىلع ها ىحلا نم ء مكرابكتسا و نوربعتست

 نا زوجي و - ةضافالا مكح يف هاوخدل ةبرشالا نم ةريغ نم [ لا مق زر امم وأ ] رانلا:قونف.ةنجلا١ نإ كجلد

 فاذ ىنوجاطي امذا و * !دراب ءامو اًدبت اهتفلع * ع ه هلوقك ةهكافلا و ماعطلا نم هللا مكقزر امم اذهلع اوقلأ وا كارب
 -# 26ه 006 مو درع ع اه و - 1 0 1 7 + 7

 مهعذم [ 5 نيرععلا 1ع امهم هرح ] ا رطضملا لعفي امك مهرصأ يي ةربح ةيلا ةباجالا نم مهسأي ء

 * ىركلا امعطت نا يندعال ىلع مارح « ع *« هل اوقكرظُي و هيلع مرح ١ ام فّلكملا عنمي امك اهصاعط و ةذجلا ٌبارش
 0م دوصو 2

 ءاَقل اتاك نيكي مهذوركذي ال ريخلا 00 مهدجبع نوسني ىيذلا ىنيمانلا لعن مهل لعفغن [ مهين موهلاف ]

 5 - 00 ١ وعيه ب - ع : 5 0 4 *ً

 فيك ىنيملاع ع ىلع هناصف ]* هد اومثهي ماو مهلابب ةررطخ# ملف ىنيسانلا ع هناقلر اولعف امك [ اذه مهموي

 نصيع# نبا اردو * جوع يذ ردع ع 0 ءاج ى د ةيناعم رئامو هصصقو ةهظعاومو ةماكحا نك

 ءم5” ته
 -_ ام تي

 |[ ةمحرو نقوم 3 اهيلع ليضفتلل لها هذا نيملاع بئكلا عيمج ىلع هن ىذعي ةيجعمل| ناضلاب ل

 رع هيلا لوي اهو هرمأ ا الإ [ هليواَت لا ةعوفرم م لاح مع 0 2 امك 1 بوصنم نم لاح

0 50 ِ- 0 
 مهنا 2 نيبت ىا [ قحلاب اذير لمر تءاج دق ] ديعولاو دعولا نم هب قطنام ةحد روبظو ةددص نو

 دق هذاك ماهغتس 7 ىن اهعم ةلخاد اهلبق ىذ ل و جالا درا عتاناكو اكل له ليق هذاك مءاهؤتسالا ,يكحا ذ ةلخإد ( للف لا ل) لع 4 7 رب

 ِ .: هم 201 3 ص صار ©

 رذا لعف ىل بلطي الو ديز برضي له ءادكبا لوقت امك م تنالل عاصي اعقوم ةعوذو 2 ارو 5 كلحرا 1 3

 نوكل وأ - اردت و ) اعافطع بصتخلاب يروا قعسإ يب ١ نبا لد نرنوا عئاش اكل عفشي لهردقيالف هيلع فطعي

7 ! 
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 ا

 م ءرجا

 م00

 ثلثلا

 ( ععز و

 الآ
 هدم ع 05 عي مم 5 لم

 دعو مم مةدجو 0 0 3 555 ارم الجو دك 3 ناراثلا 0[ ةنِعلا نط انو © نولمعت

 2 هم 2 هضم م م56 2 2 04 - © م معمم

 هلل ليبس نء,نردصي نيذلا © 5 َنِيملظلا ى َّط هللا ع نا مهيب نذؤم نا معن اولاَك 2 2 مكبر
 مري 6م 012 هدا دوم < سمرا همس هدمص

 + مهلميسيا 3 نوفرعب ٌلاَجِر فارعألا ىلع < ناوح امهنيب و © نورفك ةرخآلاب مهو * اجوع اهنوغبي و

 2 1 - 004 22م هرو يوم 6م هرم م < 10 <مهرو ع هم6صس مه ربمص- 6 مما مم

 بعضا ماقلت مهر راصبا ترص اَذإَو © قرع م و اهرلخديرل م يلع ماس لآ ةّثجلا بح اودانو

 -- مهموم مرام هد بمو 2*9 هَ

 امم اولاق ما مهلوفرعي الجر فارغا فض 007 « 6 ني اظلا م ١ م ل 1 59 1 ذا

 هد مد آو رتب مو
 مرىمدو ص سا 00 انا ١

 ل ةَمْحربهللا مهلادي لل ملمستا يذلا 7 0 © نوربكتس ملذك ام و مكعمج مكلع ىف

 أ 2 سماع ىل ص سوء 2 3

 كلموهو نيملظلا ىلع هللا ةخعل مهنهب نذؤملا لوق كلاذكر- اهعمس ىمل افطل هتياكح نوكيلو مهمغ ىف ةدايز و زاذلا

 ارك وب تسيفخلاو ديدشقلاب هللا ٌةَدَعل نأ يرقو -راخلا لها و ةنجلا ّلها عمّسي ءادن مهنيب ىدانيف هللا هنمأي

 ليق هه تلق اف - لاق رجم ند. ةارجا نولع وا لوقلا ةدارا ىلع نا رسعب هللا ةَْْ نإ شمعالا

 لوقي نا لئاقلو هيلع اًندعو ةلادل افيغخت تنك داي خو نفك كسبت ا تعور ام نفق امك مكبر مكدعو ام

 اوناك مهنال ةمدقللاعلاوحلا زئاسإوا فاقعلااو !بالقلار 'ةكفاسلا ونا ىنحجلا#نمااعللا نق ام لك« عراختتل قلطا
 هدد مم <

 امهنحدو ]- ىلاذا قلطاف م ها باذعألا ةذعأا لها ميعن امو 3 امس هلك دوعوملا نألو عمجا كللذب نيبذكم

 ه 2 .عم مهم

 ىلعو ]وسب مهنيب برص هلوق ىف روكدملا روسلا وه و نيةيرغلا نيبوا -راذلا و ةذجلا نيب ينعي [ ٌباَجح

 ريعتشا فرع عمجم هيلاعا يهر راذلا و ةنجلا نيب بورضملا روسلا وهو باجعلا فارغ لغو[ 2

 مهناك مهلامعا روصقل ةذجلا ىف ًالرخد مهرخآ نم نيملسملا نيم [ َلاَجَر ] كبدلا ع كر ع 0

 نم [ْذك نوفرعي ] ةخجلا لوخد يف مهل هللا نذأي نا "لا راخلا و ةنجلا نيب نوسبعب ةللارمال نجما
 اذا ةكئالملا مهفرعت وا كلذ هللا مكي اهب هللا مهملعا يتلا مهتمالعب [ ممديسب ] ءايقشالا و ءادكسلا رمز

 مهاماوأرو [ ٍراَّلا باَحْمأ هات : مهراصبأ ترص اذا و ] مهيلع ميلستلاب مهودان ةنجاا باحصإ ىلا اورظن

 ةزعاكلا لسا“ خو م الاجر اودان و - ميعم ميلعج# ال نإ هتمحر 0 اوعزف و هللاب اوزاعّكسا بادعلا نم هيف

 ءامرلا ناك نيذلا ةنجلا لها ىلا مهل ةراشا [ ةمحرب هللا مهلاذي ال لمسنا ىب ريذلا ءالؤهأ ] مهل نولوقي

 ٌةذجلا مهلخُدي ال هللا نا نومسقي اوناك و اهندلا نم مهظوظح ةآقو مهرقفل مهنورقتح و مهب نونيبتسي

 ىلا اورظنيو فارعالا ىلع اوسبح نا دعب كاذو ةنجا| اولخدا فارعالا باحمال لاقي [ةَنَجْلا اولخ نا ]

 مُدقنلا ناو لامعالا ردق ىلع ءازجلا نا ناهب كاذ ةدئافو - ىولوقي ام اولوتي و مهاموسب مهوفرعيو نيقيرفلا

 هيف هفلختب لا دزع فآختي الو لمعلا ىف هقيسب الا هللا دنع قبسي) اذه قا نعت ىلع ركاتلا !

 كلذ فرعي دحا لك نا اوروصتيل و مهتبصق زارحا ىلع اوصرح:و نيقباسلا لاح يف نوعماسلا يمغريل و

 هقءاشا” ء ءيسملا عدتريف رشلا و ريخلا لها نم اهب مسوي نأ بمجوتسا يتلا ةاميسب موهلا

 تَيِرَم اذا و هلوق و المع ساذلا رصقأ ى ,ىح اذه للك مهخوي ةاضعلا نا ماعيل و هلاسحا ف نحمل 5 ازد



 ( معرعب )

 مسايفر 07 2 قدح ةنكلا قرات آو املا باوبأ مهل د "لل اهنع اوربعتسا و انياب اوبك َنِيدْلا ن

 ىنْجَ فيدو شو مهو نم و لاهم مبج نم مهل © نيمرجملا ىِرْجَل َكاذَك و ٍ طايل

 ايف مه - ةّنِجْلا بحط تتلو كا , ًاااسْفَن ٌفلكت ال تحلل اولمعو اوُنسا نيذلا و © نّهملظلا

 فق رنه يده يذلا هلل دمحلا اواو قو رتل محل نم ينوي لعن ب يب امة © َنودلُخ
 5 م هداك مرا 2629. صال" 4 1 0

 * قحلاب 5 1 5 نعل " هللا اننا نأ ل يدل اكل

 اولاق و ةربالا .ترخ نم قيضا لاقي كلشملا قبض يف لثم ةربالا مس نال عقوا ةماعلا ةءارق نا الا هبساني لا

 « لاق مرجلا مظع يف لثم لمجلا و ربالإ تارْخآب ةهبشملا قئاضملا ىف ةئادتهلا تدرخ رهاملا ليلدلا

 ىتح ةنجلا نولخدي ال ليقف ماسجالا مبنم دارت« رزجب اوسيل لاجرلا نا اريفاصعلا مالحا و لامجلا ,سج «رعش

 ىنببا نع و - ةربالا بمقث يف عساو باب يف آلا ملي ال يذلا ناويحلا اذه جولو نم اذبا نوكيال ام نوكي

  فأكت رخآ ىّفعم بلط نا ىلا ًةراشا و لئاسلل الاهجتسا ةقاذلا جوز لاقف لمجلا نع لئس هذا نوعسم

 طاغخب ام مزحملا و مازسجاك طيخملا ر طايخلاو طيشملا مس يف هللا دبع أرق و - تملثلا تاكرعلاب مس يف كيرق و

 بيسلا وه مارجالا نا نذوب [ َنْيمرَجملا ىزجن ] عيظفلا ءازجلا كلذ لثم و [كللْذَكَو ] - ةربالاوهو هب

 مرج“ لك نال [ نِهملُظلا ىزجُأ كلذكَو ا - ررك دق و بيقوع مرجا نم لك ناو باقعلا ىلا لصوملا

 ةءارق يف تاسشنملا راوجلا هلو هلوقك عفرلاب شاوغ يرق و - ةيظغأ [ شاوُع ] شارف [ ناهم ] -هسفنل ملاظ

 ههنتكيالام باسنكا ىف بيغرتلل ربخلاو أدقبملا نيب ةضرتعم ةلمج [ اهعسو آل اًسْفَن فلكت ل ] - هللا دبع

 ناميالا نم قّيضلا ريغ عساولا ناكمالا وه و عسولا ىف وه امب ميظعتلا عم دلاخلا ميعنلا نم فصاولا ٌفْضَو

 تماس هنم عزن اهندلا ىف هيخا ىلع لغ هبلق يف ناك نم ء سفن فّلَعت ]شعل أرق و - - جلاصلا لمعلا و

 انا نوكا نا وجر يذا هذع هللا يضر يلع نعو  فطاعتلا و ناوتلا آلا منيب نكي مل و ثرهط و مهولق

 لمعلاو ابل رجب ريك وخلا اذه بجومل انقفو يا [ اذهل نيود - مهنم رهبزلا و ةجلط و سمثع و

 هللا ةياده الول نيدتهم ىنوكت نا ميقكسي ناك امو ىنونعي يفنلا ددكوتل ماللا ا يدهن اة ] ملاصلا

 اج ْدَقَل ] ىلوالل ةحضوم ةلمج اهنا ىلع واو ريغب ّيدّنَّنل انك ام ماشلا لها فحاضم يفو  ةقيفوت و

 التو اولاذ امب اًطابقغا و ارورس كلذ ىولوقي اذيدتهاف ءادتهالا ىلع ًابيبنت و ًافطل انل ناكف [ قلاب نير َلَسر

 جرفلل هلوقيال نا كلامتي الو كلذ رحب ملكتي ايندلا ىف اريخ قزو ندم: ىرت افك ابعت و ابرقت ال هب ملكتلاب

 ريمضريمضلا و اَهومدتروا ُةّنِجا ملت هناب اودون و هريدقت ةليقثلا نم ةفغخم نأ[ نجلا مكلت نأ ] ةيرقلل )

 ] ولمن مالكم كر را 2 3]مهل ليبقو ليق هناك لوقلا مالا دافملا نال أ ىنعمب نوكتوا - ثيدححلاو ناششلا

 نوكت ناو - ةليقثلا نم ةففخم نوكت نا لمتحي [ اندجو دقن ] يف نأ « ةلطبملا هلوقث امكلضفقاابال مكلامُعأب بسب
 5 2 260 4 م مىل مرم« < ْ >2 ) 8 5 --

 باحصاب ٌةتامشو مهلاح# اًطابتغا كاذ ربل اولاق امناو [نيملظلا ىلع هللا نعل ا ] كلذكو اغنا تقبس ىنلاك ةرسغم

 ماك امب ب اهومكتر وأ ةنحلا مكلت نأ اودون
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 هلو سهو هد رد وو هو 2 - د بث مو ربربوم ن مربرب 1 هس سضروم ه اس

 مهتوفولي اذلسر مهتءاج اذا ىلح * بشلا نم مهيصت مهلاتي كلثلرا * هنياب َبذَك وإ ابذك هللا ىلع 7 فارعالاةروس

 رجلا

 ح
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 لل

 الخد 0 © رف وذاك مهلا مِهسْعْلأ ع ادب 0 ملل تود نم نود متنا
 ه ب مي 5 0 7 لإ مريب مم 6 هاد

 اذا ! لح الخ تن ةمأ تلد املك ” راد 5 سلا و نيججلا نم مكلبت نم تلخ دف مم 5
 هه < م يدر 017 6

 فش لكل َلاَث َ راثلا م اقع اًباَذَ مم انوُلَض ءالوه اًنبَر مهنلوأل مهيرخا تملا اًمْيِمَح ايف اوكرادا
 2 سمورع مع 2 ل مهر اور ه عا ومم 2 © ( 2

 6© دسم مك اهب كاذعلا وقوف لضف انيلع مكل ناك امف مهدرخال مهدلوأ ا و © نوملعتاا نمل و

 - 2 277 - اة نهد

 فخ ]املا نو قزألا نسف مهل بنتك امم يل [ بشكلا نم مهييصت مهلاذي فئلوأ ] - ةلاقام [ّبَّذَك وأ ]
 4 وءومدور -

 آدنبب يلا ىّنح يمه و مهتافو كو ىلا يا هل مهئافيتما و مهييصل , لكل ةياغ ىاح 1 ا مهتءاج اذا

 يا علشرلا “قوم لاح [ منوف 1و- اولاقا نلت مهتءاج اذا 0 و ةيطرشلا ةلمجلا انهه مالكلاو مالكلا اهدعب

 لصفت نا اهقح ناكو فحصملا طخ يف باب ةلوصوم كثمغق و امو هئاوعا و توملا كلاس ل سرلا و - مهبفونم
 3 3 تبا هت ل

 مهناب مهنم ًانارتعا مهب عفتنن الو مهارن الف اذع اوباغ [ نع اَوُنَم ] - نوعدت يذلا ةهلألا نيا ىنعمب ةلوصوم اهنال
: 1 . : 000 1 

 مدل لى !اعد هللا لوقي يا [ اولخدا لاق ] *« ةيقاعلا ىف الودمحعل ما مهناو هيلع اوناك امهف ءيش ئ اع اونوكي مل

 يف] برعلا راثُك مهو هنياب ٌُبْذُك وأ اك هللا هيلع يورك مس ماظأ نمف مهيف لاق نيذلا ككلر) ةميقلا

 عم راذلا ىف اولخدا حبب نيبحاصم مهرامغ يف و مما ةلمج يف نينثاك يا لاعلا عضوم 2 [ مم
 مم مهرب س تو - 6

 أ 0 0 ادا اذا 6 0 ءادنئالاب تلض ينل 0 0 «يهملا 3 001 ف ١

 معراه

 يا يمال ةحاوبدتم نال مهعلوا لجال مهول لعل رولا ةداغلا ار

 « دايلا و ءاثلاب ىورف [ نوُمْلَعَ 0 قمل و ] "ياش قيلادعر ناك عابتألا و يلا 1 نال[ ٌفْعضلُمل |

 تبث دقف يا ٌفعض لك ةلفسلل ىلاعت هللا لوق ىلع مالكلا اذه اوفطع [ لضف نم ًانيَلع مل نك اَمَك ]-

 هلا نبت نسا اكل لزق نع[ تاع قرش فعلا قاقتباسا . ىف" اشف نو يلط:مقل نانفنالا و
 راربألا بدك 0 1ك بيطلا ملكلا نك ميلا م لمغ مهبل دعصي ال [ ءامسلا 50 رع 1 * اعيمج 3

 اولخديل اهيلا مهل قرطي ل و ءامسلا دوعص يف مهل نذوي ل ىنعملاف ءامسلا ىف ةذجلا نا ليق و  نيِيَلع يفك

 نوثاغي ال و ةكربلا مهيلع لزنت ال ليقو- نينمؤملا .حاورا دعصت امك اوتام اذا مهحاورا دعصت ال ليقو - ةنجلا
 وبمم د و هوو عم ل جاكوعم 5 - م هموم سم

 بمصصنو لعافلل ءانبلا 42 ءاقلاب جال ل ءايلاب مال الو - ديدشنلاب ماع ما عورد و- ءامسلا باوبا انيدعو

 3 وود 5 2 5 2. 1 ل 5
 نزوب لمعلا سابع نبا اردو - لج ورع هلا لعغفلا 5ك ىلع ءايلابو - تثيالل لعفلا نأ ىلع باوبالا

 يو مع

 لكلا: ايعيععنل) روب لمجلا ورد فعلا نوب كمحلا | يرق زد طركللا نزوي الفعل زداج ىيظليفسو ا لامفا)

 هللا “ا رسال لبا: عم ور > ةدَحلاو ةلمج ثلعَج وا تععمجلابجا هناا ظيلغلا#نساقلا' اءاقحمم زا لابَحلا نزؤوب

 و 32 6 7
 رهعجلا و ةربالا م 5 كلاب يذلا طيخلل بسانم لجبحلا نأ ي ذعي كك ب 1 ْن م١ اهيدشت ىنسحأ



 ( صعد )
 يسمو مد رم هس

 سل يه لك“ قزولا نم ثببطلا و هدابعل جرْخآ 'ئقلا هللا 00 نك أ بحت

 هام هدم -(

 يبر مرح امنا 0 مثل تيآلا لصف كَ ” ةميقأا مر ٌةصلاخ اَيندلا ةريعأا 8 اونم]

 نأ و انطلس هب ٌلِزَحي ملام هللب اوت نو قعتا ريب ي بلا و مثالا و نطب امو اهذم رهط ام شحافلأ
 26 صام 202 ها 2 هد 12 مهوم < هدو كرد 22ه هدد صا 5 5 1 0

 © نوصدقتسيال و ةعاس نررخ نسي 0 مهلَجا اج اًذاف ل ةما لكل و © ىنوملعت الام هللا ى اءاوقت
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 ىر دف ىنمم ٌمَلَظَأ ن ىنمق 56 نودمل د مه راّثلا 2ك دلو 25 ارامل نكي ا يلا

 كلئاطخا ب ا نكرنا ر تنشدم نك ماقال للقرا اوُفرَسُت ل و اوبرشا و اولك و ] مهل ليقف

 0 يلعل لاقف قذاح ي ذارصن بيبط هل ناك ديشرلا ن نا ئكعيو  ٌةليخ# و فرس ناتلصخ

 هللا عمج دق هل لاقف نايدألا ملعو نا 11 راملع ملعلا و ءيش بطلا ملع نم مكباتك يف سهل دقاو

 ينارصخلا لاقف اوُهرْسُت ل و اوبرشا و اولك و هلوق لاق يه ام و لاق هباتك نم ةيأ فصن يف هّلك بطلا

 ةريسي ظاعلا يف طل ملس و هلاك هيباع هللا قل انل اوسر عمج دق لاقف بطلا ظ يي مكلومسر نم و

 ينارصخلا لاقف هتدوع ام ندب لك طعأ و ءاود لك سأر ٌةيمحأا و هلدلا تسب ةدعملا هلوق لاق يهام و لاق

 | قزرلا نم ٠ اطال جةاوالارزتاللو 9 ايلا لير )هابط نئرنزاجل مكين ار مكباتك كرت ام

 اذا اوناك ليق و  ءايشالا هذه ميرحت 3, .راكنا, نتم © يف ماهقتسالا ىنعم و  براشملا و كفنان م ت!ذلتسملا

 ايفل ةويحأا ىف اونما يدلل يهل ] اهنبا و اهمحش و ضر ا و ةأشلا اومرح اومرحا

 يه ليق اله تلق ناف - يسم موي ٌةَصلاَخ 00 مهواكرش نيكرشملا نآل مهل ةصلاخ ريغ

 1 غبت ةرفكلا نا و ةلاصألا قيرط ىلع ارد كلل نلت اهنا 0 ةينيل كف 4 مهريغل و اون ن

 ىلع عئرلابو لاعلا ىلع بصخااب 01 يورد را - راذلا باذَع ى ةرطضا 5 يَ علمك فك ن 1 0 هلوقك

 ماع ماد - جررغلاب قاعتي ام يه ليق و - ديازت نا سس نا 1| رجح نعي ردح !01

 ركتملا و ءاشحتلا ص ىههْني و لاق امك ركذلاب هدرفآر بكلا و ملظاا [ يْغَبْلاَو ] -رمخلا برش ليقو - بمنذ لكل

 00 نآو ] ةريغك هب (كرشي ناب اناهزب لتي نااووجتال هذال كت هيف [ نطلع هب «ب لِي ماا ] يغبلاو

 باذعلاب ةئم لها ديعو [ لجأ ةمآ لل و ]*هريغو ميرحتلا نم بذكلا اورتغت و هللا ىلع اولوقنت ناو[ هللا ىلع

 تاقرللا لقا اهنال [ َةمأَس ] لاق و - ٌمُهلاجا ءاَج اًذاف عورق و - ممالاب لزن امك هللا دذع مولعم لجا يف لزاذلا

 نإ يع [ مديني اما ] « هّيرقا و تذو رصقا ديري ةعام يف هبحاصل لجعتسملا لوقي سانلا لامعتسا يف

 ملق ناف د ةفيفخلا وا ةليقثلا نونلا اهلعف كيرلا ككلذلار طرشلا نعمل :ةدكدرضواص'اهيلا تنم .ةيطويخلا

 مكث جامأ و ىقدا نمف ىنعملا و - ءازجلا و طرشلا ىم دعب ام و ءافلا تلق - طرشلا اذه ءازج امف

 هلقي ملام هللا ىلع لوقت نمم املظ حنش مف .[ ملظا ْنَمَك ] « دانلاب مهدهَنأَت نيرق و - مذم اوبذك نيذلا و
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 نولوقت | ٠ ءامفلاب رمي 1 هللا نا لك" ايي انوا هللا و انءابإ اهيلع اندجو اولاك محا اولعف اذا و و
 1 مم دووم .«رم و هوو مهرب ع هدو سا فث هم اص تمض

 نيصلخم كح لك دذع مكهوجو اوميقا و ا لا 62 210000 هللا ىلع
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 يديزيلا أرق - ثيدعلا و كاشلار يمض هلا يف ريمضلا و وهب دقوملا مكاري يف ريمضلا ىلع تلق - هلك

 مسا ىلع فطع اذا و - عم ىنعمب واولا نوكت نا و - نإ مسا ىلع هفطعت نا - ناهجو هيفو بصنلاب ُهليِبَقَو

 اهولعف اذا يا بونذاا نم هحبق يف غابتام [ ةَشَحاَفْلا ]- سابا ىلا اعجار ناك نا يف ريمضلا وه و نا

 امهدحا نال رذعلا نم لطاب امهالكو اهولعغي ناب مهرما ةللا نابو مهب اودنقاف نولعفي اوناك مهدابا ناب اورذقعا

 ام ادم هللا ةركول نولوقي اوناك  ةتافص يف ناحلا و هللا ىلع ءارتفا يناثلا و ملعملا قيرطب سين ديلقتلا و ديلقت

 ةيردق مهو برعلا ىلا مّلس و هلأ و هيلع هللا ىلع دعم فلل هلاك نسعلا نعو . هنع اَماَعَنَل ةلعفت

 [ ءاَمْصَقْل رميا هللا نإ ل ]- ٌةّسحأف ارحم اذا و لج وزع هلوق ةقيدصت و هللا ىلع مهبونذ نولمحب ةربُجم

 ام هللا ىَلَع نوُوقَتا ] هلعفب رمأي فيكف فراصلا دوجو و يعادلا مدعل هياع ليجتسم ممهبقلا لعف نلل

 ةشحافلاب دارملا ليقو - طرغملا لهجلا ىلع مهاو3 ىنبص نا ىلع ةداهشو هيلا ميلا مهتفاضالراكذا [ نوُملعَت آل

 ليقو -زيمم لك دذع ُنََح ميقتسم هنا سوفنلا ىف ماق امبر لدعلاب [ طسقأب ]« ةارع تيبلاب مهفاوط

 دنع ] اهريغ ىلا نيا داعريغ اهلا نيميقتسم هتدابع اودصقا يلمكهوجو اوديكا لقو[ 0 اوميدأ و] -ديحوتلاب

 يا[ يذلا مل نيصلخم] هو دبعا و [ةوعدا و] ةولصلا وهو دوج ناكم لك يفوا دوج تو لك يف ف[ لجشمت لك

 ةداعالا مهراكنا يف مهيلع محا مكديعي ادنبا مكآشفا امك [ نودوُعَت مكاذب امك ] اصلاخ ههجو اهب نيغتبم ةعاطلا

 يذلا مهو [ ره ًاقير رف ]- ٌةداجعلا هل اوصلْخَلت مكلامعا ىلع مكي زاججف مكديعي هنا ىذعملا و  قلخلا ءادتباب

 اياهفتتا] خرقتملالو ووافي 0 هللا ملع و ةلالضلا ٌةملك يا [ةللّضلا ماع قَح قير ] ناميالل هللا مهقفو نئاارجتا

 مهياع قح ىيذلا قيرفلا نا [ مهنا ] للملا مهيلع قح اير لذخ و ليق هناك هدعب ام هرّسفي لعفب ًانْيرفَو هاوق

 ةلرذا ١ هللا ماع نأ اء :ليلد اذه و هب مهورمأ اميذ ةعاطلاب مهوُوت يا [ هالو ع نيطيشلا اوذخلا ] ةلالضلا

 ساكلاو مشير" مكي اًوُدَح ] هللا نود نيطايشلا مهبلوت و مهرايتخاب نولاضلا مه مهنا مهلالض

 جاهيدلا و ريرعلاب مهرمأي مل سئراط نع و - ةارع نوفوطي اوناكو مقطر متهلص املك [دجتشم لك دبع ] 0

 ٌترّتلا و برص هيلع يهو فاط ناو دج#«ملا ءارو هبايث عدي و ًانايرع فوطي مهدحإ ناك امذا و

 و بايثلا نم اورعت امك بونذلا نم اورعتيل ًاكرافث ليف و - اهين انبنذآ باهث يف هللا ديعن ل اولاق مهنال هنم

 مايا يف رماعونب ناك و - ةواصلل ةئيه ىنسحا لجرلا ذخاي نا ةّئسلاو .- بميطلا ليق و  طشملا ةذيزلا لبق
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 امهساجل امه عزتي ة ا 0 0 0 ملتقي 1 م 1 دبي 6 نورك 5 هللا ثيبأ ْن
 © 0 نيطيشلا انلعج انا طا 1011 ف طب مكدرب 3 * امهئاوس 5 6و وص م < هم م ووو سام تيد هذ 2 همه هموم ع

 مهاوحرودت ءاوح ثلعجف ةكئاملا هب ثطاحا ةافولا هُثرضَحو مدأ طبشأ امل ينانبلا تباث نعو - مكلاجأ

 ًارتو ردع و ءامب ةكئالملا هتلسم يفوت كاع فيف يخباصا ىذا! ينباصا امناف يبر ةكئالم يلخ اهل لاقف

 هذه هينبل اولاقو دنهلا ضراب بيدزسب هونفدو اودحل و هل را بايهثلا نم رثو ىف هلذفكو هنطّنخ و

 ةينمت ماحنالا نم مك م ! تاو هدمو تنك و هَمَل يضق هذال ءامسلا نم از ارم ضرالا ىف ام لعج - هدعب مىنتس

 يباوي اًسابل يسال 3 انلزناو يا هتفيزو هسام' هنالريطلا شير نمر يعتسا ةنيزلا سابل [ شيرلا ]و جاوزأ
 ةلعشللا ىقر نمتم ]1 لامك هيف مكلو - هذي نو اهويكرتل لاق امك ميحم ضرغ ةفيزلا نال مكفيزي اهاجل و مكتاوس

 ىلع ا دلل 0 و عرولا سابل و [ ىوقتلا ساي و ] ”باعشو بمعشك شبر عمج اشاير و

 بردت ةراشالا ءامسا نالرهخ وه ىرقنلا سابل و ليق هناك [رْح كلذ ] ىه يتلا ةلمجلا اا ٌرربخ و ءادتبلا

 سايلو ليق هناك أدتبملل ةفص كلذو -رْيَح وه يذلا ٍدرفملا اما و ركذلا دوع ىلا عجري اميفرئامضلا نم

 ساجللا ىلا ةراشا نوكث ناوا - ىوقنلا سابل ميظعت اهب داري نا نم ةراشالا ولخت الو ريخ هيلا 0 ئوقنلا

 01 ىوٌقتلا سايل ليق و . ةنيزلا سابل ىلع هل اليضفت ىوقنلا نم ةأوسلا ةاراوم نال أوسلل يراوملا

 ليقو -رِيَح ىوُقنلا سابو ا و هللادبعةءارق ينو ربح ٌفاذ لبق مث ىوقنلا َن سايلوهو يا فوذ#

 0 بورتعلا ىن هب ىقني امم اهريغ و رفاغملا و نشاوجلا و عوردلا نم سبلي ام ىوُقَنلا سالب دارملا

 هلضف ىلع ةلادلا [ هللا تيا نمر كلذ ]- اشير و - اسآبل ىلع افطع بصنلاب ىلا سار

 ىلع ةدراو ةيآلا هذهو هيف ةمعنلا ميظع اونرعيف نر مهلعل ] سابللا 10 ذعي ةدابع ىلع هتمحرو

 املو سابللا نم قلخ اميف ةذملل اراهظا اهيلع قرولا فصخو تاوسلا 0 بيقع نارطتمالا ليبس

 ا ىئوقنلا باوب ١ ىم مهظع بابركستلا ناب اراعشاو ةحيضفلا و ةناهملا نم ةروعلا تفك و قوعلا ١ ى

 [ ًامهسابل امنع عرش ] اهنم امهجرخا ناب مكيوبا نع امك _ ةذجلا .اولخدتالا ناب مكننعتلإل [ ىطيشلا

 نم ريذعت و يهنال ليلعت وه [ مكيري هذإ ] امهنع عزن نا يف ًاببس ناك ناب امهسابل عزان امهجرخا يا لاح

 اددع نا راذيد نب كلام نعو - نورعشت ال ثيح نم مملاتغي و مكديكي يجادُلا ردعلا ةلزنمب هناب ةتنتف

 نيب ليلد هيف و نيطايشلا نم ةدونجو [ هليِبَق و ] هللا مصع مالا ةنؤملا ديدشل هارتا» كاري

 مهنيور يعدي ن م معز ناو مهقعاطتما 3 دل مهسفنا مهراهظا نأ و سنالا نررهظي الو نرري ) نجلا نأ

 ىنح مهنع مهقكن ما مهنيبو مهنهب انيلَخ يا [ نوكموي )ا يذل ءايلوأ نيطيشلا اًنلعج نا ] ةقرخ# و روز

 فطع مالع ثلث ناف - لوألا نم غلبارخاريذحت !ذهو يماعملا و رفكلا نم مهل اولوس امهف مهوعاطا و مهواوت

 ءرجلا
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 اقغطو امهتاوس امهل تدب ةرجشلا اقاذ 3 ورعب اًمهدلدن ه نيهصنلإ ّن نمل 0 يأ هسا © نيدلشلا

 سرر مم م 2و اد م 2 م 2 ةضصاد

 50 ىطيشلا نا امكل لقاو 5 ةوجشلا امهات ع امكهذا ملا امهبر 6 2 جلا قو نم امييلع نفصخب

 هدم 2+ 02225 2202 هد هت ه.< عككس 5٠١ *#» عر

 اوطبها ل لاق © نيرسخلا م نم ىنوكلل انمحرتو اذل رفغت مل نأو دسْغلا نلف امير لَك © نيبم ودع

 0 مدو 7/0 22 هم مرر هم

 اهنم و رار اهيفو و ايف لاق 060 نيح ل 20 0 ا ف مكل و | ودع ضعبل مكضعب
 -م اد

 مم ا ا ا مد 22 ا 5 3-9 0 تك 1 200 8 27

 ىنملامكل 2 امهل مسا وو | امهمساف و أ اةددشملا راولاب امهتا سو - كليحوتلاب اهيتاوع نم عورفكو ع نينكاس

 5 5 2 3 و 1 دا ما هع 1 مشا

 ا نييصلا افلاحت امساقت و هتفلاح انالف تممساق لوقت فكل مسقي و كبحاصل مسقت نا ةمساقملا تلق ناف -

 هللاب سفن هل الاقو قدك خلا ىمل ينا امكل سف امهل لاق ةناك كف 3 هيَ هللاب اودعك 1 !اعذ هلوق ةذمو

 نسيليا مست را  اهلوبقب هل امسّداو ةويصنلاب امهل مسناوا -مهنيب 2 كلن لمع ىنيحصاذلا نمل كنا

 ةبامهرغ امب [رورغب ] ةرجشلا م لكالا ىلا امهلزذف [امهفلدف ] مساقملا ناهنجا اهيف دبتجا هنال ةاعافملا ةذز ىلع 3 هو 00 6 7 0 0 2 3 9. اميل 0000 ٠ 010 .٠
 | < ه 2 ع : 0-7 000

 اةولص نسح و ةعاط ةددع مم لجأر !ذا ناك هنا رمع ىنبا نعو -هللاب نمملا عدخ# امناو ةدانق نمو - ةللاب مسقلا نمد

 افا امل ] هل اذعدخأا هللاب افعدخ نم لاقف كنوع دب مهنا هل ليقف قتعلل ابلط كلذ نولعفي :ديبع ناكف ا

 اًمبل ت 5 مركلا ةرجش ليقو . ةارتتملا يه ةرجشلا ليقو - اهنم لكالا ىف نيذخأ اهمُعَط ادجو [ ةرجشلا

 -رخآلا نم امهدحا الو امهسفن نم اهنايريإل اذاك و امهتاروع امهل ثربظ و سابللا امهنع تفاهت يلا [ اًمهئاوس

 سذج نم امهساجل ناك ريجج نب ديعس نعو - ىنم أر الو ةذم تبيأر امام هللا يضر ةقياع نعو

 ىنعمب اذك لعفي قفط لاقي و - رظنلا نيب و امهنيب لاعب ارون امهساجا ناك بهو نعو - راقظالا

 ا ةنقمل امهتاروع" يلع. ةقرولا قونف.- ةقزو [ يفت ] ع هتئاناففط و ةلامسلا وبإ ار ر” 1 .لختي لمح

 نورة و ءابخلا رعب نفصخ نقع ركاز < روفطلاب قنوت ةنإط للك قرط لمع ناب لعتلا ا

 نافصخت ي ١ فصخ نم لوقنم وهو فصّخلا نم فص يذلا أرقو - نافصتخي هلصا و ناصلا

 [ امكن م 7 ] - نينلا قرو ناك لبق [ هَّنَجأ قو نم ] ديدشتلاب فصخ نم 2-1 كرذو - امهسفنا

 - سيلبا ةرادع نم هللا 0 ارذحت مل ثيح أطخلا ىلع ا نم باتنع

 ىلب لاقف ةرجشلا هذه نع ةحردنم ةنجلا رجث نم فئحنم اميف كل كي ملا مدأل لاق هذا يورو

 ضرالا ىلا ىذطبهلا ىتزعبف لاق ايذاك- كلب فلحي كقلخ نم اًذحا نإ تننظ ام 0 فرع و

 ىرذو ساد و دصح و ىقسو ثرعف ثرحلاب رمأ و ديدعلا ةعذص ملم و طبهأت دكا شيعلا لانتال مث

 ىلع [ يرسخ ىم نول ] لاقو امهسفن ال املظ اروفغم اريغص ناك نا و امهبنذ اهمَسَو زبَح و نجت و

 [ اًوطبها ] تانسحلا نم ميظعلا مهراغصتسا ا نم رهغصلا مهماظعتسا يف يف نيعلاصلا و ءايلوالا داع

0 
 سيلبا امهيداعي نيداعتم يا لاحأ عضوم يف 0 ضل ! مكضعب ]و - - سيئباو داو مدل باطغلا

 ءاضقنا ىلا [ نّيح ىلإ ] شيعب 'عافتنا و [ َعاَنَمَو ] رارقتسا عفوم وا ٌزارقتسا [ رفُتَسُم ] هنايداعي و
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 ( عع )

 يعض (2 2” 6 سم ىيصدمص هرعم سهم” ةهد همامموو ه ا هما# مم م معمرج سو

 و7 فنارعالا 5 ةروس تك و ثنا ل 2 © نييرجأ مكنم منهج ىندلمال مهل كبت نمل اروحدم اموعلمم 5-5

 دزجلا
 مع ع 262 هر م هم

 يدل ن :طيّشلا ل نشرت ©) نيملظلا م " اون ةرجيشلا هذ 52 3 هن االو , امد يع م 12 هلع

 مم ود 6 هوفر ب جد ( د < م د مر < مد

 نم اًنوكت وأ يكلم نوت نأ 0 رجلا ذه ن نع امكير امكدهت ام لاَثو اًميتاوم ا امهل

 ريغ هذع افرحأم ىيميلا بحاص ىع ايفاجتم سلج هنا هنيدي نع ىنعم و - هيلع ىلعتسملا نم

 8 هب لوعفملا ى رم ةوحف و ٌلاعت يف ِه يف انركذ امك ةريغ و يناجنملا ىنلمعتما ىتاح رثك مث ها قص

 5 ىلع عضر اذا اهيلعتسي و اهنع دعبي مهملا نال سوقلا نمو سوقلا ىلع و سوقلا نع ثيمر

 نمو لعفلل نافرظ امهنال يف ىنعمب هفلخو هيدي نيب سلج اولاق فلذك و اهنم ٌيسرلا عيدتجي و يمرلل

 ىنعو - ليللا ضعب ديرت لهللا نم هتئج لوقت امك نيئوجلا ضعب ين عقي لعفلا ىأل هفلخ نمو هيدي نيب

 نءو ينيم د نعو يغاخ نمو يدب نهب نم دصارم ةعبرا ىاع ناطيشلا ي !دعت آلا حابص سم ام قيقش

 نهار نات 8 را ينا 1 | ميحر روفغ هللا ناف ٌفَحَنال لوقيف يدي نيب نم ام -

 ىلع ضرألا ىف باد نم امو 0 2 ىلع ةعبجضلا ينفرخي يفلخ نم 7

 يلامش لبق نماما و- ىيفتملل ةدقاعلا و ارثأك ءاذثلا لبق نم ينيتأيف ينيمي لبق نم 8

 ةلاق [ نيك مهردكا دج نجل الو ] نوهنشي اه نيب 00 ع 2 تاوهشلا 1 نم ينبتأين

 نم [ اًسوعْدِم ] - مهل هللا رابخاب ةكئالملا نم هعمس ليقو - ُهّنَظ سلبا مويا قدم نعل و هلوق لهلدب اًينظت
 001 "2 220 9 7 5 مهورو ل 6 00000 < ماض هب 0 رطل 0 0-8-7

 مسقلل ةئطوم[ كعبت نما ين] مالاو - لوئسم يف لوسم لثم فيفخلاب اموذم يرهنزلا ارو اال
 55م2 0و 0

 مو مكنا ةلوق يف امك بطاغملار يمض بلغف مهنصو فنم [مكدم ] طرش :لآباوتج قسم دكاسوهو ةباوج [ نكلمألو ]
- 

 م مرس6م

 ةلوق وه و كيعولا اذه مهام كبت نمل ل ذعمب ماللا رسكب َكلعبَت مل مصاع نع ةمصع ئورو - نولهجت

 - مدآ اياخاقو « [ مدايو] : هربخ َكعِبَت نملو ءادقبالا لع يف نكلَسَل نا ىلع نيعمجل مقلم مك ميج نكلمال

 هنم و هرركي اًيفخ امالك ملكت اذا سوسو لاقي و «اهنم لدب ءاهلا و ءايلا لصالا ر ةرجشلا ىذه 6

 لاقي 2 واولا رسكب سوسوم لجرو بئذلا عّومو و ةأرملا تاواوك تعتم ريغ لعف وه و يلا سوسو
 هل سوسو نغم و - ةسوسولا هيلا ىقلت يذلاوهو ةيلا شسوموم و هل سوسو كلو ماغلاب سووسوم

 ايآر انآ امهوشتل هل اضرغ كللذا لع | يدبيل ] ةيلا اهاقلا) ةيلا سوسو را ءاحال 2 1

 لزي مل هناو روسالا مئاظع ىم ةروعلا فشك نا ىلع ليلد هيف و ًافوشكم هيلع علطيال نا و ةرتس نارثوي ام

 يف امك ةزمه بلقتمل يرو يف ةمومضملا واولل ام تلق قاف  لوقعلا ىف [ىبقتسم عابطلا ىنأن جهتسم

 [ نيكلم اًنوكَت نأألا ] بيلقلاب يروا هللا دجع ةءارق ىف ءاجدقو راو فلاك ةدم ةيناثلا نال تلث - ليوا

 19 6 نيت يملت ةيرشبلا نا و ىلعالا رظنملاب ةئكلملا نا ىلع ليلد هيف و انوكت نا ةهارك الا

 ةّئجلا ىف يوقَبِي و نوتومي ال نيذلا نم [ نْيدلخلا نم ] ىلْجي ال لم َو هلوقل ماللا رسعب نْيَملَس كرقو
 ١

 9 ع

/ 



١ .٠ 
 فارعالا ةلوس 7

 رجلا

00 

 ( عع# )
 سوس م26 مه دس َي 2 كةهم 0 7 سو ممم ل مارت م م مسمع مسمع مر 0 06 مص م <

 0 1 كك“ 8 2 دعنا ي زكيوغا امهف 2 © ا يال لاق © نوتعبي موب ىلا ى ىنرظنا لاق

 هام ءم مما مم وهو ا

 ا

 تاوهشلا ن م سفنالا ىف بكر امو يهالملاو ْنالملاعاوذا و فراخزلا فوذص ى بيانو تزال ا

 رو اس يي ساو 0 مات سور

 يغلا ىف هب عقو ام هاي هفيلكتوهو مهل ندعشال يايا كئاوغا بمبسبف [ ينّديوعأ ايف ] ةدابع اهب نحمي

 نوجسلاب ينثرما مصالا نعو - بصانم و اسفنا مدا نمو هذم لضفا مهنوك عم ةكئالملا تبن امك تبثي ملو

 اددسفي ىنح مهئاوغا يف ىدبجلا ي يغلا ىف يعرتو بسبسبف ىنعملا و - ىنيصعم ىلع فنالا ينلمح

 هللاو لوقتال مسقلا مال هع نصت ا علقت لاف ءابلا ثقلعت مب تما ناف ناف - مهببسب 0 يببسب

 بيبسيف يل ندعقلا هللاب مسُقُأ يننيوغا اميف ةريدتت فرذحملا مسقلا لعفب ثقلعت تلكه - نرمأل ديزي

 ناك هنال ءاوغالاب مسْفأ امذا و ندعق ال فئاوغاب سكاف يا مسقلل ءابلا نوكي نا زوج و - مسُنا كئاوغا

 لاو دم مسقي ناب ار آ ددح ىناكف دبالا ةداعسل ع درعت ةنوكل هللا لاعفا ىنسحاإ نم بيلو ًافياكت

 ردقلاب ىمري ءاهقفلا رابك نم لجر ءاجف مارحلا نجسملا ىف ناك هنا سئاط ىع أوكح ام ةربجملا بسيزاكت

 هنم هففا سيلبا لاقف هيقف لجرل اذه لوقتا هل ليقف لجرلا ماقف ماقت وا موقت سئراط لاقف هيلا سلجف

 متابقلا ةفاضا ىلع مهكلاهت نم غاب موقب كك و يسفن 6 انا لوقي اذهو ينتيوغا امب بر لاق

 ليق هناك ماهفتسالل ام ليقو - ىنهعباتلا و ةباحصلاو لوسرلا ىلع بسيزاكالا اوقفل نا ىلاعتو هناحجس هللا ىلا
 هت عم” و 6

 ليلق ةيماهفتسالا ام ىلع رجأ| فرح لخدا اذا. فلالا ثابثا و ندعتال دتبا مث ينتبوغا ءىش ياب

 قظارص 0 معَ ندعتال ] ةدعملا ىف داسف مشبلاو مشب اذا ليصفلا يوغ هنمو داسفلا يغلإ" لص|و - ناش

 1 و ةلباسلا ىلع هعطقيل قيرطلا'ىلع ودعلا ضرتعي امك مالسللا قيرط ىلع مهل نْضْنعأل [ م .يقتسملا

 نطبلا و َريظلا ديز برص مهلوقب جاجترلا ةهبش و « باعثلا قيرطلا لسع امك * ع « هلوقك فرظلا ىلع

 ةفرظأب مدا نبال دعق ناطيشلا نا مّلس و ةلأأو ةيلع هللا ولع هللا لوبسزر وعود ىطيلا و رظلا اع

 2 و د ه_”ء 5 - 2 1 0 0

 ترايد عدت هل لاقف ةرح ١ قيرطب هل دعق مث ماساف هاصعف فكئابإ نيد عدت هل لاقف مالسالا قيرطب هل دعت

 ٌلئاقف هاصعف كلتأرما ريكخذت و كلام ,سقيف لذققفلتاقث هل لاقف داهجا قيرطب هل دعق مث رجاهف ةاصعف برغنتو 32 ع ديلا ا 0 : : 305
2 

 ٠ - 8 5 2 نما ماس

 هليوست و مهلا هقموسول لثم ١!ذهو بملاغلا ىن ردعلا اهتم ينأب ي دل عبرا تاهجلا م [ مهنيذ دال 1

 - كلجرو فايع م بج و فنوصب مهتم تعطّتما ن نم زوغتسا و 2 ة؟ ةيلع ردقو ةذكمإ اص

 فرحت [ ",هلئامش 37 و , مهناميإ ع و 70  ءادتبالا فرح 2 نمو م مهيدي نيب ىرم ] ليذ فيك لق ناف

 ةيدعتلا فررح ٌتغاتخا امكف هب لوعفملا ىلا هتيدعت وحن لعفلا هيلا ىدع هيف لوعفملا تلق  ةزواجملا

 ساج نولوقي مهاذعمس اًملف طقف اهعقوم ةحم نع شّدفيامناو ساقنألو ذخوت ٌةغل ثناكو اذهيف تغلتخا كاذ يف
 .٠ . 6 5و . ٠ 227 5 5 0 .

 وحبس ىنكمذ ىنيميلا ةهج نم نكمت هنا هليمي ىاع صىذعم اذلق هلامش ىلع و هلامش ىع و ةخدمي ىاعوهنيمد نع
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 ممادم ه سم د 0 ا هاد م ب <

 /فارعالا ةروس  ضْرألا . يف مكنكم دقل و © 9 نمط انني اوناك ام 9! مهسعأ 5 ىنيذلا كتر ةقيزاوم تقح نم و
 ره

 |[ هءع- < ا بو عع هدهد ع 58 6 امها صه م 3 مو ةرتص مم اص ام

 م ءرجا ا,نيسف © مدل اودجس) ةكئلملل انلق م مكنروص مد 3 مكذقاخ 0 06 د اماليلك ” شياعم اهيف مكل داو

 - 0 0. ربو س5 مم تح لا سس 6م صصمو < -

 20 يسع بس كّئرمأ ذا وجنت لا َفَمكَم اَم َلاَق © ّن عودجتلا عسي“ سيلا
 0/7 ما

 م رار حاحا 3

 © َنيِزْعَصلا' ه0 م فَلا اولا اهيف ريكتت نأ كل 216 ا اهم ظبهاف لات © نيط نم ْةَنقَلَح و ران نأ

 ملم م هامل مص نه 2

 نمف يا نوزومم وأ ار عجح [ ةنيزاوم تاغت ىمف ] لداعلا م علا 2 يوسلا ءاضقلا نع اعاد

 قحو نسحلا نعو - مهتاذسح هب نزوث اموا تاذسعأ| يه و ردقو نزو اهل ىقلا ةنوزوملا هلامعا ثحجَر

 نوبذكي [ ىوملظي انياب ] فخ نا تأيسلا هيف عفرت نازيمل قح و لقثي نا تانسعلا هيف عفوت نازيمل
 ىلع مكانردق!و اهيف مكانكم وا - ًرارق و اًناكم اهيف مكا اذلعج [ ٍضْرلأ ىف ٌمُْدَكَم ] اهب اًومَلَطَ هلوقك ًاملظ اهب
 اهريغو براشملا و معاطملا نم هب شاعيام يه و ةشيعم عمج [ شياعم ابيف مكل اع و ] اهيف فرصتلا

 فئاحضب هيبشتلا ىلع زمه هذارماع نبا نع و - اهلا جبرصت ةضلاو دشلا روج ىلا هب لصوني اموا-
 ا هو 0 8 مهل اوم سه سءمح 7
 ةلوذ ىلا لرت الا كلذ دعب ءانروص من روصم ريغ اكيط مدا مكءابا | انقاخ ينعي [ مكنروَص م منقلخ دقلو ]

 فىكّنَسام ةلوق ليلدب ةلص [دّجْسَت َّل نأ ]ينال « مدأل دج» نمم [ َنيوجيسلا م نم ]- مدل اودجسا ؛ ةئامْلل م م يو هن

 - اهتدايز ةدئاف ام تلق ناف - ماعيل ىنعمب بلا ّلْهأ ماعب ل اهلثم و يدي تقام 2

 نا كعنمام و باتكلا لها ماع ققحتول ليق هناك هنرتسجت ر هياع لخدت يذلا لعفلا ىنعم ديكوت كا

 فى َدبال امتحومكحو ًاباجنا كيلع هججوا نوجعلاب كل يرما نال[ ٌكلَدرما ْنذإ ] سفن همزأتو دوجلا 55
 هربكو نرفك و هتدناعم راهظالو زيبوتلل تملُث - هعنم ام ملع دقو دوجلا نم عناملا نع ةلأس مل تلق ناف - ذم

 نوجس نا ىيأرامل هيلع بجاو زيغ هنا اًرقتعم هّيررمإ فلاخ هناو مدا لصاب ةئاردزاو هلصاب هراختفا و
 اننا و َفَمَنَم امل اًباوج ُهْنَمٌرْيَخ انآ هلوق نوكي فيك تلق ناق - باوصلا نم جراخ لوضفملل لضافلا
 هيلع هاضف ةلعب و مدآ ىلعلضفلاب هسفن نع اهيف ربخا ٌةصق فناتسا دق تملق  اذك ينعنم لوقي نا باوجلا

 نوكي نا ناعبتسا و رمالا راكنا يهر هيلع ةدايز و باوجلا اهنم ماعف نيط نمم مدأ لصاو ران نم ةلصا ناوهو

 | اهم طبطاف )* هبرمأ امب رمؤي نا !ًدعيتسم ناك ةفصلا هذه ىلع ناك نمم لوقي هناك هلثمل - اروصاص ةلثم
 نيربكتملا نيماعلا رقم يه يتلا ضرالا ىلا ةكئالملا نم نيعضاونملا نيعيطملا ناكم يه يتلا ءامسلا نم

 [ نيرغصلا نم كنا ٠ رخال [ اهيف ربكتت نا ] كلل مصب امف [ تكل نوعي امف ] نيلقثلا ن

 مك هدض يفو هّدنها اذا ارغاص مف 5 لجرلل لوقت امك كرجكذل هئاهلوا ىلع و هللا ىلع ناوهلا و راغصلا لها:نم

 لاقو هتمكح هللا عقر هلل عضاوت نم هذع هللا يضر رمع نع و -راغصلا سبلار اجكتسالا زياره هلل كلل ادق
 و هد 0 < وص 3 00

 || بيجأ مل تلق ناف - ضرالا ىلا هللا ةصقنو ةروط !دعو ربكت نم و هللا كلشعن شعتنا
- 

 8 اظنتسا 1

 باوثلا مظعا سم 0 ىنو دابعتا ءالدبا نم كلو ف ا مهيوخي و :دابع دسفيل رظنتسا اك مدسلسل هع هو



 م ءجا

 ( تسد )
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 5 َنْيِلَسرملا نلدسنلو مع لسا ىيدلا ناَسمْلَف © نيملظ انك انا اولاق نأ انسب مهئاَج ذإ مجود اكان م 5 هو 15 0 روم 2 ترص» » هدرا 8:22 ى
 لا 32 م0 تكد مرا هرج 22ج م5 ممم عم ٠ © هم ص 89, <<

 © نوعأ مه كنا هزم تلعن م قعحلا ذُئموي نزولأو © ى ىييناع ذك امو ملعب مهلع ن
 هامم ا سا

 لبق وا ةيرق لبق لهالا وه ىدلا فاضملا.فذح ردقي له تلق نان - نياثاق وا نينئاب انسأب مهءاجن

 هانردق امنا و. اهلها كاهيامك كلهت .ةيرقلا ناف رك هي كل ناعما ردي امنا تلق - اهنكلهأ يف علا

 هلوق لاب امف راور يغب سراف وه ديز ينءاج لاقي 00 ناك - نولثاق مه مرآ هلوقل اهءاجت يف ردمضلا لبق

 وه را الجار ديز ينءاج تلق ول لاق و جاجزلا هدر و ةفوذحم واولا نيبوحذلا ضعبرذق تلق - نولئاق مه هو

 تفطع اذا اهنا ميحملاو - لوالا ىلع داع دق ركذلا نآل واو نلا يلعن مل سراف وه ديز ينءاج وا سراف

 تريعتسا فطعلا واو يه لالا واو نال فطع ئفرح عامتجال الاقثتسا واولا تنذح اهلبت لاح ىلع

 - ثيبخف سرافوه ديز ينءاج اما و :ذح ىلع دراو ميصف مالك سراف وه وا الجإر ديز ينءاج كاوقف لصولل

 اذدرا هاذعم تلق - سأبلا ءيجم دعبوهامنإ كلاهللا و انسأب اهءاجت اهنفلهأ هلوق ئىنعم امف تلق نان
 : ا ا

 انقو امهنال ةلوليقلا كثمقو و. تاهبلا. تمقو نانقولا ناذه ضخ امنا و ةرلصلا ىَلإ مثمك اذا هلوقك اهكالها
 هيمو وع

 تثقو بيعش موقورعسلا ثنتو لييللاب اوكلهأ طول موق حظفاو | يشا اههيت ابناذعلا لوزن نوعين ةعدلاو ةلفخلا

 - :ناسفو ةنالطمب مهفارقعا الا مهبهذم نم هنولحكافي و مهليد نم هنوعدي اوذاك اص [ مهو 5 ع ]- ةلوليقلا

 نم ةريغب هللا نم ثاغتسمال هنال اذه مهاوق الا مهتئاغنسا ناك امفزوجب و - هيلع اًدكاميف [ ىيملظ انك انا ] مهلوق و

 ب .٠.٠ 0 - "1 2 0 01 م

 نيح تال ناو مهععني لل ءاعدلا نا مهملعل مهفارخعإ| الا مهير مهءاعد ناك امف زوجت و 5 بعقل اي مهاوعد مهلوق

 مهر هي ا6<

 مسا[ عفر اولاق 5 3 2 ترد بصن مهلوعذ و - مهخم ناك امد 1ع مهرسحت و مهسغنا مذ ' ىلع نوديزيال و ءاعد

 هاذعم و ميلا وهو رورجملا و راجلا ىلا دنسم لسرا [ ميلا لسرا 20000000
 مئبجأ اذا لوقت مداني م و ىلاعت لاق امك مهل هب اوباجا امع مهلأسي ممالا مهو مهلا لسرملا نلئسفلف ه2 <22 آمر مس م 6

 مكبجا | ام ُلوَُيَف _لسرلا هللا عمجل ا ىلاعت لاق امك هب اوبيجا مع يف 0 نيلَس ا

 ممصسص من هي 0

 مهلاوقا و ةنطادلا و ةرهاظلا مهلاوحاب نيملاع [ ملعب ] مهنم ناكام مهيلا لسرملاو لالا ع اء [ مهياع ىنصقنلف ] -

 ايف رهيلع هصقي ناك و فكلذب املاع ناك اذاف ثلع ناف - مهنم دجو امع و مهلع [ نيبئاغ ١ انك امو ] مهلاعفاو

 رولا مهيلع كبش و «ةينشلا كرش اذإ ريرقتلا و عيرقملا و جيدونل وكلا ةانعم ضل 5 مهلاوس ىذعم

 ةبخ و ءادتبالا ىلع هعئر و -اهفيغخو اههبحار ىيبزهيمتلا و لامعالا زو يذعي دعي [ حلا 0 نزولا د ]

 فلذخاو - طسقلا رق و - لدعلا ي ١ ىقسلا نزولا مهّلسر و مالا هللا لاسي موب 0 وإ ةقفص حلا و - دموي

 اراهظا و ةجبعللا اًديكات قئالخلا هيلارظني نانقك و ناسل هل نازهمب لامعالا فس نزوت ليقف نزولا ةيفيك يف

 مهدولجو مهلجراو مهيديا مههاعدبشت و مهتنسلاب اهب نوفرخعيف مهلامعا ىع مهلأسي امك ةرذعمال عت و ةفصخلل

 نلدقاو اذ باسعلا) فكئوم ين اهنورقيف ميفتاحم ِي تدنن مكاو ناهشالا و ةكئالملا و ءايينالا موهاع دهشي و
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 7 ١ ع ها ٠ 0 0 ٍإ

 | عب رسد 5 سمعا
 مرجلا

 ١ 6رنجلا ا تبي سس كا ل ا م١ سس 6١م ّ 0
 )6 هس . تارا يم سر ااا أ ىد مع ءارارك مكس كك

 لِ 8 وعدل © نينمؤملل ٍىكذد؛ هب رْذَدكل 0 هذم جرح َكِرْدَص يف م لنا بيتك 5 صصسقلا
2 

 هسو م < 0002 مرر قتل ممم وس هت م سل مدل 6<

 © ولا مهوأ اًنايِب انساب 0 انكه) و 3 نم مك و© نوركذت م اليل“ را نول رم اوعلتال 2و مكبر نم مكيلا

 هك

 فارعالا ةروس
 تايا سمخ و نانئام يه و انقتن ذا و ىلا ةيركل ع ميلدساو تاي: ناحئ ريغ ميك

 يي لف ] ةروسلا باتكلاب دارملا و هل ةغص [ كيلا َلِزْنا ] و باتكوه يأ فوذح“ أدتبم ربخ [ بنك ]

 اًيرح كلشلا ينمو كيلا اون امس كلشيِف تنك أذ ىلاعت هلوقك هذم كش يلا | ُهْلُم جَرَح َكِرْدَم ف ظ

 ٌلرذَم هنا 5 ٌفشتال يا عيسفنم ردصلا حرشلم نقينملا نإ امك ةجرحتر دصلا م كلاشلا نال

 هردص قيضي ناكف مهاذآو ةذع مهضارعا و هل مهبيذكت و موو فاخب ناك هذال هغيلبت نم جرح وا -هللا نم

 ا ردن ] ةلوق قلعت مب تالق ناهد 3 ةالابملا نع هاهنو هللا هنسآف هيل! طسبني الو ءادالا نم

 هعَجش هللادنع نم هنا نقيا اذا كلذكو مهرذلا مهْفَحَب مل اذا هنال يبنلاب وا هب تراذنال فيلا لزنأ ينا ٌلزنأب

 لدم امف تلق ناف - هتمصع ىلع لكتم هير ىلع لكوتم روسج ىيقدا بمحاص نآل زاذنالا ىلع نيقدلا

 نذل اريكذت رَكَذت و هب رتل ليق هناك ابلعف رامضاب ٌبصنلا - كملثلا تاكرحلا لمتعي تلق - [ ىركذ ]

 ىلع فطعلل رجلا و - فوذح“ أدتبم ربخ هنابوا بدك ىلع ًافطع عفرلا و - ريكذتلا ىنعمب م ىركذلا

 انف يرغلا/ ىلا ةجوتم نكي لا لوقا" يف «يبنلا, تلق 'ناف - قركذللو ناذتال نينا ردت نإ لح
 ا ا هر ند در نكح كاد 4

 [ هنود نم اوعبنت الو ] ةفسلاو نارقلا نم [ مكيلا لزنا ام اوعبتا ] - اذهه 5 ال مهلوق نم وه تلق - ههجو

 ءاوهللا و ناثوالا ةدابع ىلع مكولمحمف سنالا و نجلا نيطايش نم هنود نم اولونت لو يل [ ءالوأ ] هللا نود

 ترمأ مدأ نبا اي نسحلا نع و - هعابتاب مكرمأ و مكيلا لزنا ام و هللا نيد نع مكولضي و عدبلا و
 ايي ريل ماس ا يوفل هللا يتم دوك ةتسرو هللا

 202م 203 -

 زوجي و - انيد ماسلا ريغ عتبي نم و داغتباا نم اوكتمت لل ز ناني نيا ككراش زرقا داهانع ٠ امو تلون

 كتدح 5 سة ءاهلوا نيد هللا نيد نود نم اوعبنتال و ىلع لزفا ام قولا ن نم يف ريمضلا نوكي نا

 نوركدنب بصن اليلكو ءاهاب نور كة و ةدانلا فذ نكد ] يرقو - ين نرد ةانز د وس

 لالا مقوم: عقار ردضلم [ ناهي ١] اهلها ءاجنر [ ماجن ها هلفإإ نيكرتب يور + اير اليلت ركنت نوركدت حا

 ليف هناك اناَيِب ىلع ةفوطعم لاح [ نواف مه ] هلوقو - ةذسح ةئيي و انسح ًاثايب تاب لاقي نينثاب ىنعمب

"1 



 اكسل

 م عمم

 جاو ميد 0 ا ه هودم هرم ورلد همم جام مهم ص هد ص هد
 ميدمم طارص ىلا ىارىد ده ينَنالَق © نوماظيال 0 7 0 لف ةكيسل اب ءاح 2 * اهلاثمار شع 36
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 2 دوم سامو

 بر هلل يتاممو يايحم و ئعسن و يتالص نا 0 نيكرشملا ىم ناكامو © اًقيذح ميهربأ هلم اميق اذيد

 هك سر عت سمعي ميم ه مرتو صودضص دلل عم 2ك اذ

 بست 0 يش لك بر وهوابر ا هلابك لكَ 2 نيملسملا لوا اناو ترم كلادب 1 3 ' كيرش < 7 © نيملعلا

 مه اا 7 هي 223 معرط م تام دم ١ مر ص» ب 56 5

 مكلعج اذ ًااوهره نوقاتخت هد 2 امي بمككجذيف مكعجرص مكبر لئلا مث ا راو رزت الو 0 الإ نقتل

 ع <. اه 5 مبمصد عه <س 0 همس ا١| 2 02 م 26 صدي 8-0 هم ا مدد مول مو ممم

 ©ميحر روقعل هنا ًّ - باقعلا عيرس كرر نأ ” مكدتإ اميف مكولجيل تجر ضعي قوف : مكضعب عفرو ضرالا كيبل

 : 6 م 00 ل َ 5

 رو 2 3 5 2 - بال وم < م 0

 هريدقت فودوملا ماقم زيمملا سنجلا ةعص ةماقإ 1 2 اهلاثما رشع ] * فيسلا ةياب ةذوسنم 1 ليقو

 فاعضالا لك دعو “6 لقا |دهو فصعو أ ىلع 0 امهعفرب اهلاتما رمع تورقو - اهلاثم) كتانئسح شع

 هر م

 م هوز لدع ماكل الافاكم و لضف تنافس اعاد و باسح ريغب 15 باول دعو و دكا دحاو لاب نعو دقو

 هوم هر م

 ءاذعم نال طارص ىلا ندب لم لذتلا 0 اع بصن [ اًنيد] مهباقع ىلع دازي الو مهداود نم صقني لل | نوِيلظَيت

 خاباوهو نام نم ديسك ماق نم لعق م | - ميقَكَسَم طار - ه ميدي و ىلاعت هلوق ليلدب اطار يناده

 سم اانا ساه

 لاح [افيذح] و نايب فطع [ ميهربا هلم ]و هب فضو مايقلا ىذعمب ردصم ميقلاو [ اميف ] كرو - مئاقلا نم

 مبذلاو ةولصلا نيب عمجو - يحاذو ليقو - هّلك يبرقتو يتدادع ا يرسل ينال نأ ] * مههرْبا نم
 [يتاممو ىايعم#و] يبحا كسانم نم يجحو يتالص ليقر 0 فير لصق ىلاعت ةلوق يف امك

 [فلذبَو ] هبجول ةصلاخ [ نْيمّلعْلا بَ هلل ] ملاصلا لمعلا و ناميالا نم هيلع توماو ىتاهح يف ةيتأ امو

 5 يغبأ هللا رْمْغأ ] 0 مالسا ىلع مدقتم يبن لك مالسا نال [ نيملسملا لوا ناو: ترص] ] كضالخألا 0

 8 مهام ةدر 8 ءاو © .5 9 . 6 0

 نم لكف [ ءىش لك بروهو ] ةريغ ابر يغبا نا ركذم يا راكنالل ةزمهلاو مهنهلا ةداجع ىلا هل مهئاعد نع باوج

 بسك ]ل 2 تبعا ينورمات هللا ريك 0 لاق امك ةريغ ةيبوبرلا هل ى نم دوجولا ىف سيل 07 0

 مهدصاا < ا

 نال [ ضرألا ٌفْئاَخ ] مهلعج - مكيطخ لمَعَتل و اليس اوعبلا مقلوفا نع قار [١ هيلع ال سفن َّك

 مهضعب فلخ# مهلعج وا - ممالا ٌرئاس هّنما ثفلدف نييبنلا متاخ ملس و هلأ و هيلع هللا ىلص ادْمَكم

 فرشلا ع 0 ضعي قوف مكضعب عفر و ] اهيف قرر اهنوكلمي ةفرا يف هللا ءافلخ مه وأ 95 00

 فيرشلا عاصي فيكو ةمعنلا كلت نوركشت فيك لاملا و اجلا ةمعذ نم [ مكدنا اميف مقود ]قولا

 ه م5 ؟م ريب عج < 0 الا ىف يلب 3 9 3 ' 7 1

 اهركشب ماق نمل ١ [ مهيحر روغغل هناو ]- هةمعنر فك ى مل يتلا عيرس كير نا ] -ريقغلاب ىغغلاو ديعلابر حا و عيضولاب

 ماعنالا ةروه يلع ثلزُنأ مّلسو هلآ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع - بيرق تاوه امىنال ةعرسلاب باقعلا فصوو

 ىلص ماعنالا ةروس أرق نمف ديمحللا و ميبستلاب لج مهل كام فلا نوعبس اهعيشي ةدحاو ةلمج - 5 ٍِع : 1 9 1 3 5 تا 5

 *« ةليلو اموي ماعنالا ةروس نم ةيآ لك ددعب كس فلا نوعبسلا كلثلرإ هلرفغتسا و هيلع



 ( مسد )
 مست

 6. 01 ال ءرو م مدس ه اس كمسم هد م هدد ج 2 02 2 م

 مع | نمف ةمحرو ىدهو ل مكءاج دقف مهلم ىدأ انك بنعلا ايلول ووو

 - 2 ه7- دوو  ةيهاج" تول 84 ىلا اا

 لَه © نوفدصي اون امب باذدعلا عوس انتي ع نوفدصي نيدلا ىرجنسا 000 هللا تياب بذك

 وعيممد ع 1 وهم نى ه<- م< 2مم عىرمدمل مل هموم هم امم رعد 5 2-26 موو وع هم

 حفني 1 كير تبا ضعب يان د ” كير تبأ ضب يناير كر يناي وا ةكئلملا مهيتات نإ الا | نورظفي

 مدعإ وم نوم مو 3
 اوقرف نيذلا نا © 2 اورظنلا لك كا نامي يف ثَبسك وا َلِبَك نم تمد كت مل اهتاميا اَسْفَن مهموم 20 2

 ةكَسَحل اي داج ْنَم 5 َنوُلعفي اوذاك امب مهنه مث هللا ىلا مه رمال“ ء
 2 من6 0 هع <

 دل يف مهن تسل اعيش اوناكو مهنبد
6 

 و

 57 هدم و و 5 ْخ . ويم امم

 - نويما انا ىلع اهلاثما و اهعاجسا و اهراعشأو اهبطخو اهعئاقوو برعلا مايال انظفح ةرازغو اذماهفا ةفاقث
 هدهد ه س كمسم مد هومور ىنءو2ع26 م

 ىلع اولوقي رق نم ةءارق ىلعوهو مهل تيكت [ [ مكر نم ةنيب مكءاج- دقف ] ءاهلاب / ارا ويانا كرقو

 مكداج نقف م ه”داوم روبط مولا ىنعملا و - تافتلالا نم هيف امل نسحا ةبيغلا ظفل

 يي سو مم مى. هده هس كدسع

 فرع ام دعب [ هللا تياب تك نم « ماظأ نمف ] - فوذحلا ضاحإ نم وه و طرشلا فذحعف مكبر نم ةنيب

 نيل ىبرجل# ] لضاو لضف 5 [ ايليف دصو ] كلذ ةفرعم نم ىكمت وا اقدم و اهّنَحم

 [ هلم ] ٍباّدَعلا قوم اًباَذَع مهاَنِدز هللا ليِبَس نع اًودَصو اورقك يذلا ةلوقك [ باذعلا ءوس انني نع ىوفدضي

 [ كبَر تبا 0 ينأي وأ ] هلوق ليلدب كير تايا كى ينايوا [ كير يان ] باذعلاو ! توملا ةكئالم

 ىنعو - ككاذريغو اهيرغم نم سمشلا عولطك ةعاسلا طارش تايالا قيعي و يلكلا كالهلا او ةميقلا تايا ديري

 قرر دعم ناكر فو لاو هيلف هللا ىلص هللا ٌلوهر اذيلع فرش ذا ةعاسلا ركاذتن انك براع نب ءارجلا

 اًقسخو قرشملاب ًاغسخ و ضرالا ٌةبادو ناخدلا تايا رّشع اهلبق اورت نئنح موقتال اهنا لاق ةعاسلا ركاذتن اذلق

 ىسيع لوزخو جوجامو , جوجاي و اهيرغم نم سمشلا عولطو ٌلاجدلا و برعلا ةريزجب اًفسخ و برغملاب

 فطع [ًارْيَخ اهناميا ىف تبسك وا ] ةلوقو سفن ةلوقل ةغص م نمد تذصا نكت مل ] ندع نم يرخت ارانو

 فياكتلا ناو بهذ ةرظضم ةئجلم ةيآ يه و تءاج اذا ةءاصلا طارش نا ىنعملاو - ُتَنَمُأ ىلع
 اريخ ةبماكر يغ اهناميا ةمّدقم وا تايالاروهظ 7 ىم اهناميا ةم ةمذقمر يغ سفن فاذيح ناميللا عفني ملف اهدنع

 ثذمأ ينلا سفخلا نيبو ناميلا تقوريغ يف ثنمأ اذا ةرفاكلا سفنلا نهب ىورتامك ٌقرفي ملف اهناميا يف

 نا ىغبني ال نيدنيرق ندب 00 اولمعو اوم نيذلا يىلاعت ةلوق نا ملعتل اريخ بسهت ملواهنقو ىف

 [ نورظندم انا اورظنلا لك ] كلالبلا و ةوقشلاف الا و دعسيو امهبحاص زوفي ىتح ىرخالا نع امهددحا كلفخت

 ريمض ىلا ًافاضم ناميألا نوكل داقلاب عقتتال نيريس نبا أرق و - ءاتلاو ءاهلاب ٌةكدلمْلا مينا تار

 - ئرراصنلاو كوهياا تفلتخا امك هيف اوفلتخا [ مهيد اوكرَك] «ةعباصا ضءب تبهذ كلوقك عضعب وه يذلا ثّوملا

 تقرتفا و ةيجاخلا يهو ةدحاو آلا ةيراهلا ىف اهأك ٌةقرف نيعبسو ىدحا ىلع دنوبيلا تقرتفا ثيدحلا قو

 آلا ةيواهلا ىناهلك نيعبسش و كلتا ىلع ينما قردغت وك دحأو الإ ةيراعلا لاهل قرف نيعسةؤيفتت ىلع ئراصتخلا

 لك قرف [ اعيش اوناك و ] ةوكرت يا مهيد اودراف ع ةو - ضعبب اورفكو ضعبب اونماف مهيد اوفر ليقو - ةدحاو
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 ( معماع )

 وةد7 هدول متددمم هل عوف

 يدل ىلع امام بسلا 2 اذدتا 8 0 0 00 مُكلَذ * هليبس نع مكب ٌقرَعَتَت لبسلا وعبُت

 يمر تت © 5 و وا هور ج2 ا ال 5 مع ه2 ع < >ءَ سا نا ساطع يأ نأ حل حا عا

 ةوعجلاف كربم هئازنا بنك اذه و © نونمؤي 5 هقلب لعل ةمخرو ىَمُم د ءيّش لكل ايصفت و ىسحا

1 
 (مم والا مص نال |[ 202 م 6م مودم هو نو عادم“ م واه

 © نيلفغل مهتسارد ىع انك ناو". اذلبق ن م نيِدفتَط ىلع بذكلأ لأ الأ ووك ن 0 نومهرت مكلعل اوقتاو

 - يطارص اًدهو شمع الا أرقو - ثيدحلا و ناشلا رهمض ءاهلا نا ىلع ىطاربص اذه هناو ءلصاو نأ تفيفختب
 سر م 2 2 - صا ثيمحص ريفا ا ا ا . مهريسم ص 2 2

 [ لهسلا اوعبنت الو ]* كلير طارص اذهو ىبا فحصم يفو - مكبر طارص اذهو هللا دبع فحضصم يف و
7 341 5 5 - - 120 
 مكفر رفتف [ مع قرفنف ] تالالضلاو عدبلا رئاسو ةيسوجم'او ةينارصنلا و ةيدوهيلا نم ىنيدلا ىف ةفلدخما) قرطلا

 لعيرو اعلا ماغدأب 55 عيرقو 3 مالسالا نيدوهو ميقتسملا هللا طارص نع [ةلقيش اع 1 ابس ىديا

 0 : ا ا 1 0 .٠ ع

 اذه ناو ةيألا هذه الت مث هيلا وعدي ناطيش اهنم ليبس لك ىلع لبس هذه لا مث طوطخ هلامش نعو هنيمي
 طآمو تدع ه6

 نم يد ١ 0 تش مل تامكحعح# تايالإ هذه ةنع ةللا يضر سابع ىبا ىنعو 5 ةوعبتاف اًيِقنَسم يطارم

 بعك نع و - راثلا لضم نلفت نمو ةنجاا لخد 5-5 لمع ص باذكلا ما ىنهنا لهتو اب ةئجتعلا عيمج

 هلوق ففطع مالع تلق ناث - ةيروتلا ىف ءيش لول تايالا هذه نا هديب بسك سفن يذلا و راجحلاا

 ةيصوتلا لبق ءانيالا و نب هيلع ةفطع عم فيكت لق ناف - ها ب مك ل ىلع تلق [ بكل ا 1

 تامكعب# ناجع نبا لاق امك اهتيبن ناسل ىلع ةم) لك 52 لزت مل ةميدق ةيصوقلا هذه تلق  لبوط رهدب

 كلذ نم مظعا مث اًديدحو اميدق مدآ ينباي هب ب مكدصو مُكلذ ليق هناكذ بتكلا عيمج نم ءيش نهخسخي مل

 ةررشلا رطشر لبق مدقت ان ىلع تف فرم وه ل و - ىرابملا باتكلا اذه اذلزنا و باتكلا ىسوم انهتا انا

 نسحا يذلا 'ظ ةمعنلاو ةماركلل ًاسامت [ ىسحلا يذلا ىلع اَماَمَ ] بوعي و قدا ةلادبهو و ةلوق نم

 هر ورا اةلوكسحلا نب يلا ىَلَع هللا دبع ةءارق هيلع لديو نينسحملا سذج ديري اًحلاص اًفسحم ناك نم ىىاع

 امامتوا - هبرمأ ام لك يفو غيلبقلا ىف ًةعاطلا ن .رسحا يذلا دبعلا ىلع ةماركلل ةمنت يبا مالسلا هيلع ىسوم

 ةملع ىلع ةدايز يا ةتفرعم داجأ اذا ءيشلا ىسحا نم: عئارشلاو ملعلا نم ىسرم نسحا يذلا ىلع

 أدتبملا فذحب سسحاوه يذلا ىلع يل َسْحا يذلا ىلع ٌرمعي نب ىيحب أرق و - ميمنتلا هجو لع

 بنعلا ل واوا و نيد نسحا وه يذلا نيدلا ىلع ي ىلا عفرلاب ٌةضوعِب ام.:اكنص رق قرم ..ةءاوقك

 وه يذلا قيرطلا و هجولا ىلع يا للبدل هيلع نوكي ام ىنسحا كاع الضاك امك يا ماعتا

 ىلع ] اولوقت نا ةهارك [ اوُنوَقَت نأ ]  هنسحا ىلع بانكلا هل ثا يباكلا لوق ئئعم وه و نسحا
 ماللاو ةليقثلا نم ةففخما) نا يه [ اخُك نا 2:1 ليكن: لها و رزقا كسا يودون [ ٍنْيَقْط

 ريمض ءاهلا نا ع ىنيلفاغ مهئسارد ع نك هنا و 111 ةيفاخلا ندب و اهنيب ةقراغلا يد

 و انناهذآ ةدحا [ مهنم ىدهأ اًنكل ] مهتسارد لثم فرعن مل يا مهتءارق نع [ مهتسارد نع ] ناشلا
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 مم سم هد تير معمم هر وي مم 6م ممومرب مس ه هبص مهوب

 * ًاناسحلا ينيدلاولاب و 5 هب 1 الآ مكياع 0 0 0 لنا الع َْق 3 نول دعب 3 مهو ةرخآاب

 دا 6 - ل م ماب ان و رم وو د اد مه عمم 2 د

 هم م2 قدم ةماط عمه.

 ٌئنلاب آلا منيل لام 0 او 9-5 اعل هي مكعصو 97 3 قحاب أ ا هك ل
 ل

 6-6 2 وف د 4 يوم مم

 اوان م اذار ع ا ل فلك 1 عرب نازيملاو َلْبكْلا أ هدششأ ابي ىلح ىسحأ ى
 0ك مقسم ي ارص اذه نأ و 9 نورَدذَت محل هب مهدصو مكلَذ او هللا دهب و يا 6 ه2 2 272 ناذاعء مود ديس 0 2 7 اص 7

 كا

 نهشت الف اودِهش ناف هلوق ةضئاني و ضرغلاب سها كللذو قلاب ادهش بلاط رهاظلا ناكف كلذ يرحب

 رثك مث هنم لفسا وه نما لاع ناكم يف ناك نم ةلوقي نا هلصا و اًماعراص يذلا صاخلا ىم [ لاعت ] - ْمهْعَم

 ل كدا 0 ةصرح يدا ىذعمب ةرالخلا لعفب بوصخم 00 هيفعسُتاو

 ىه ثلق اله ثلق ناف - ىهنلل [9 ] و ةرسغم وكرت 1 نأ [ نال ود لوذلا م ةرالتلا نال مير 2 ءيش

 ا 0 نأ ع تلد مرح اك سان روت لاحاج و لعفلا بصنت يتلا

 اونسحأ و ريدقتلا 0 ,يدلاولاب و هلوق يه و اهيلع رماوللا فا يهاون لدسلا اوُعبنَ و ا

 و اميقَكَسم ىطارص اذ اذه ناز هلوقب حنصت امف كلف: ناق - اوكرأ هللا لهعبو اوادعاف منك انو اوفواو اًفاسحلا ي نيدلاولاب

 نوكي ىذح لعفلل ةبصانلا يه نا ثكالعج اذا اوك ١ 71 ىلع هفطع ميقنسي امناو م أرق 0

 اذه ىإو ةلوق لعحإ تلق اهيقتسم يطارص اذه نا مكيلع ٌلثاو ديحوتلا و فلازشاا فن مكيلع ّلثَأ ىنعملا

 يطارص اذه نللو ىنعمباَنحأ هللا حم وعدت ام هلل َكجاَسُملا نار هلوقك مالا ريدقتب عابتال ةّلع اًمْيقَنَسَم ٌيطاَرَص

 ميقتسم هلا ا يطارص اوعبّتاو وا م دقتسم هنال ىطارص اوعبتاو ليد هناكر سكلاب ةءارقلا هيلع ٌليلدلاو ةوعدتاف اميقكسم

 هنع ايهم ةلكرااهأ لكن نا ايسكو 2 1 امب قلعم وهو ةرالتلا لعفل ةرمغم نأ تلعج !ذا: تلف ناف -

 رماوألا هذه تدرو امل تلق -رماوالاب عنصت امف يهنلا فرح هيلع لخد امم ةدغب امو كرشلاك هلك امر“

 ىلا عجار ميرحتلا نا ملع هءعح تحت لوخدلا ىف فرتشا و ميرحتلا لف اعيمج نهمدقتو يهاوخلا عم

 نه ] هللا دبع ثمكنو لوقلا ىف لدعلا ٌتلرتو نازهملاو ليكلا ىف سخبو نيدلاولا ىلا ةءاسالا يهو اهدادغا

 ةلطابو مثالا رشااظ هلوق ندم[ طبامر اًهْنم ريط ع قالما يشَح هلوقك هتيشخ نم ورقف لجا نم [ قالها

 نسحا يه يتلا ةلصغاب آلا [ نسخ يه ينلاب 1 | ] * مجرلا و ةدرلا ىلع لتقلا و صاصقلاك [ ٍقَحَأب ا ]

 [طْسُقلاب ] هيلا دوعف داق[ «دشا غابي ىنحل] هيلع ظفُحلا ىذعملاو - ةريمثتر هظغح يهو مهنيا لاعب لعفيام

 نازيملا و لهكلا ءافياب رمالا عبتأ امنا و هذع رجعت الو اهعسي امآلا [ ع ال اسْفن فلكتال ]+ لاذعلاو ةيوطشلاب

 كا ا غولبب رصف جرحلا هيف يرج# امم ناصقنالو هيف ةدايز ال يذلا طسقلا نم دحأ| ةاعارم نال كلذ

 لئاقلا ةبارق لها نم اهريغرا ةداهش يف هيلع وا هل لوقملا ناك ولو 0 هلع وتس" تروم

 يطارص اذه نو رخو - نيردلا و نيدلاولارا مُكسْعنا ىلعوأ و هلوقك صقني وا لوقلا ىف ديزي نا ينبني امف
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 و22 و ج2

 مكءادهش لد © يي 0 هَل ةعلابلا ا 1 © 0 2 1 داو 0 ا نوبل 5

 و 502 مسج م6 را ]ل ممر صوم و

خموب 0 ىنيذلاو  ًانئإياب ع 0 نيا هوه, عب 0 مهكم دهمش الف اودهش ناك 0 ع لا 3 نوكدهشب ى ذل
 نو

 نكي مل هتيشم الولو هتدارا ر هللا ةيشمب هللا لحا ام مهميرحتو مهئابا كرشو مهكرش نا مهدؤمت و مهرفكب

 هللا نال قلطملا بميذهتلاب !راج يا [ مهلبق نم يذلا نع ذك ] هنيعب ةرججملا بهذمك كلذ نم يي

 لسرلا و اهتدارا و مئابقلا ةيشم نم هتءارب و هاذغ ىلع لدام بتكلا ىف لزنا و لوقعلا ىف بكر العو رع

 ةلك بسيذكتلا بذك دقف هتدارا ر هللا ةيشمب يصاعملا و رفكلا نم ىئابقلا دوجو قلع نمف كلذب ارربخا

 اذلزنا ىتح [ انساب اوما ىح ] ةرهظ ءارو عمسلا و لقعلا ةلدا ذبف و هلّسر و هبتك و هللا بيذكت وه ر

 [ امل ةوجرخدم ]مةلذ امهف ةب 3 اينحالا هصي مولعمر ما نم [ ملع نم . مدع اع لك 0 باذعلا مهيلع

 اذه مكلوق يف [ ّنظلا الإ آل نوع نا] 0 نوحي, نأب لاحم مهلوق» لكم ناد ةداهشلا ور مكبتلا نمي اكل
 سم ودمه مَ

 موابف نو يذلا 5 كَ رق و نويادكت وا نومعزت امكرمالا نا نور [ نوصرخت الا 1 من ناو 7

- 
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 ةجحلا هللف هللا ةيشمب هيلع مننا ام نا مهتمعز امك رمالا ناك ناف ىنعي [ ٌةعلاَجلا ل هلل لُك] فيفختلاب

 مكقيلعت ناف نيدلا ىف مكيفلاخ ىم و مذم [ نيعمج مكددهل داش ولف ] مكيهذم دوق ىلع مكيلع ةغلاجاا

 الو مهوقفاوت و مهوداعت الو مهولاوتف ةديشنهد انضيا مكفلاخ نم نيد اوقلعت ن : يفتي هللا ةيشمب مكنيد

 ركاشلا و عمجلا و دحاولا هدف يوسي ا ماه 1 هيلع مه ام نيبو هيلع مكنا ام دب عمجت ةيشما| نال مهوفلات

 فيك كنق نافإ- مهوبرق و مكءادهش اوئاه ىنعملا و عمجت و كوت ميمتوذب و نييزاجتكلا دذع كننوملا و

 تلق - مهعم دهشي ال ناب ةرما مث امرحم ةومعز ام مرح هللا نا نودهشي نيذلا مهئادهش راضعتساب هرمإ

 ا وطنا ىو يلا لطب ررجحلا هيقللو حلا يمر دل لااعلاب ءاذيغ رز هراس تسب را

 ع ريصي ام ىلا نوعجري ال مهنا يف مهل نوهشملا و نيدهاشلا مادقا يواسنل ءيش ىلع اوسيل مهنا

 مهعم دهش هلكف مهل ملس اذا هنال مقدصت الو هب اردهشام مهل مآستالف ينعي [ مهعم نهَْت الف ] ةلوقو هب

 رمضملا عضوم رهاظلا عفو نم [ انياب 5 يذلا ءاوهأ عيت ١ ألو ] مهنم ادحاو ناكو. مهتداهش لثم

 اننصم الا نكي مل ليبدلا عبت ول هذالريغ ال ىوهلل عبتم وهف ةرجغ هب لدعو هللا تاياب ل نم نا ىلع ةلالدلل

 نيب و هذيب قرف ىلاو اذه مرح هللا نا نودهشي ادي مله لق ليق اله تلق ىناف - هلل !دحوم تايالاب

 مهل نوهشملا ناك و مهلوق نورصني و مهل نودهشي مهنا مل يذلا مهءادهبش اررضخحتت نا دارملا تتلق - لزنملا

 تففيقاف لطابلا لطبي و قحعلا قدم هب نوموقي ام مدهيل مهتداهشب نودضتعي و مهب نوقثي و مهنودلقي

 مهبهذم ةرصخب و مها ةداهشلا+ نوصوسوم نوفررعم ءادهش مهنإ ئلخ ةلالدلل يذلا ءي ءىجو كلاذل ءادهشلا
 هم 6 م مس

 نودهشي انا اوتاه هانعم ىاكل نردهشب ءادهش مله ليقولو مع دهشت الف 0 راك هلوق هيلع ليلدلاو



 00 ا ا 001 ذا 00 7آ]] ذ | ]ذ 1 ز ز ز ز 1 1 121 1 ذ 1212 ذ 2ةز 1 1 2 1 1 ]1 1 1 1 1 ]1 ا

 0 اا 0(

 0 55ه < رهو 212 هدايمص 6ث عم ع 2 0 ده صدم م هم ضم هم

 7 تا ما 0 دول اةمزو| سهر كا ةرزج

 م دهر م و 2 ع 65 024 همه ط

 ”هسصمب 3 م رعم 2 مد م 0-0 هم |هء < 1

 3 7 ل كب كف © نوفدصل َّنإَو 3 مهنيزج تي * 0 طاذخا 8 1 يا

 هو ٠“ 0- سل  عءرمل امو < < ج

 نواب 1 قرشا م هللا 5 اوكرشأ يذلا لوقيس © نيمرجملا موُقلأ ن ء ةساب نري الو ةعسا و

 نئلع جاجفحالاب ضرعاف مهل اهنكحاباب و مهعفاخمل م اعنألا ءاشناب هداجع ىئاع ص 1 رج هللا

 ديكوتلل الا تدل مالكلا ىف تاضارتعالا , ليلكتل ىيدعت و ةيكان اهمرح نم ىاع جاجنحإا وا اورج م

 هاوي مدع : - 0 2 مي سهو

 [اًمركم ] سفنلا ىوبب ) هعرش و هللا يحوب ثبثي امنا ميرحتلا نا ىلع ٌةيبذت [ يلا ىحوأ امين ]

 مدوا ] ةنيم مرحملا :ىشن هلآ وكب نإ ذا فهم نوفي ىلا أ ] اهرمتمرح يتلا معاطملا نم اًمرح“ اًماعط
 3 و هه ريع 75 تي

 [اقسفرا ] مبذاا نيف قررخلا مد يف نصح دّدو لاحطلا و دبكلاك ال قورعلا ىف هداك الياس ابوبصم يا [ اهوفسم

 ا 0 1 ىلاعت ةاوق ةذم و قسفلا باب يف هلّعونل اًقيسف هللا هَعا هب له ام قع هادا بفوعنولا ىلا ملا

 لدا نم هل ًالوعفم نوكي نازوج#و - لحملا ةبوصنم هل ةفص لها و قسْفَل هاو جاع هللا مما ركذي 7 امم

 اذه ىلع [ هي] ينريمضلا لس حل يغا لها يا

 نم [رطْضا مق ] نوكي يف ليكتسملا هيلا عجر ام رويمضفلا ةحرررقك ىلع ففطعي تلق  لوقلا

 [ داع الو ] ةتاساومل ب فرات هلثمرطضم 0 هذه نم ءيش لكا ىلا ةرررصلا هّثعد
 ه تدوم عم

 ناكو رئاطوا ةباد نم 37 هلام ٍرفظلا وذ - .ينخاوي ل[ ممر روخخ بير نإ, دارت نص هقملجر عت اعلا

 نب لطارق قيام رذ يجني لك ميريل ف مهياع كلذ مرح اوملظ املف مهل ًالالح رفظلا تاوز ضعب

 فوقك ع مههع اًنسرَح ٍمْكعلا وِرَكبْلا نم و ] هلوق و مهل تلح تبيط مهيلع اًنمْرَح اوداه نيل

 ةمحش و رفظ يذ نك ىل مديلع مرح هنا ىنعملا و - طيرلا ةدايز ةفاضالاب ديرت هلام ثذخإ ديز نم

 ا امهنم مرحي مل ليلدتلا ىلع منغلا و رقبلا ٌتلرتو هنم مين

 كي اياوحأارا ةفحسلا ىم بونجلا وروبظلا ىلع لمتشا مآل ينعي [ ًامهروبط تلمح ام ا ] هلوقو
 مم 6و .

 ىب اهئارنمب 1 و اهضوحش : ىلع فطع 1 ليق و - ةيلالا 5-5 وهو [ يظعب طاذخلا 7 1 ا ءاعمالا ىلع

 ليد يرو سات [ مهنيزج ] ءازجلا [تللذ] نيريس نياذا سس سل

 اوّصع اًملف ةعاطلا لها هاندعو ام فلك ال امك هفلخن ال اصلا هب انذعوا امين [ َنْوُددصل اَذاَو ] مهملظ
 5 5 م م مع ه - ناسا 5 4 52

 هنا و ةمحرلا عساو هللا نا اومعزو كلذ يف [ تكوبذك ناف ] باقعلا مهب انللحا و ديعولا مهب اذقحلا اوغب و

 [هَساَب دري ذو ] هتعاطلهلا [ ةعسار ةَمْحَر و مير ] مه [ كك ا هك و ادرج كيعولا فلختو يغب خبلاب نخاؤي ال

 رابخ ١ اا يذل لوقيس] هدنمقن ع ءهكمحر ءاج رب رتغيالف [ نيمرَجملا موقلا نع ] هلمحر ةعس عم

 هه همم ٠ ءومص

 نوذعي ءىش رم هنود ن مه 0 1 لا دعا وكرم ند ريدا لق و لاق دولاق اكو هلو ناوقي هوس امي
 2 نك 1

 ماعنالا ةروس

 ءرجلا

 هنإ



 ةروس

- 

 ماعنالا 5

/ 
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 ( كس*)

 هدد موو 202 2 0 رظ ف490 عوف سراح ااهومو .مهم ص ساجر كم عود ممم

 نييكنالا ما مرح نيركذلا ءلق ” نيفنا رعملا نم و نيدتا ناضلا ن ا * علا ةينمل © نيبم ودع مهل هلا هنا

 ) هرعوع م 6.

 رّقبلا نمو نين 000 5 1 5 ا نوب ميلا 2 هيلع كلمتشا مآ
 خا د 7

 1 متن مهما 7 6. دمه مو دم هد 2 وو

 5 6 2003 هن صد ء اس 33 ه0 - 0 هم 5 4

 موعْلا ىدُي ل هللا نإ * ملع ٍرِيْغِب ساّكلا ليل اًبذك هللا ىلا ىرّتْفا ن ممم مأظأ - 8 هللا
 مو« اىص ب مج مريع 0- 2 2و

 7 معلا احوفسم انور ةنَيَم 00 الا ةمعطي معاط ى 2 امركم يأ لا يحرأ امي دج كن 5 يملا

 تهوس م هد وم

 لاففلا كيد ام ماعنالا نم أشناو يا ةسنجت (ىلعأ كاطع | زبر لوم را نعل طم

 شوفلاو لمحات عجانصت يتلا راجكلا يمل يقر شرفا ةرعش و ةفوص و ةربو نم يسنيوا مبذلا شرفي امر

 اهيلع شورفملا شرغلا لثم اهمارجا ةفاطلل ضرالا نم ةيناد اهنا منغلاو ليجاجعلاو نالصفلاك راغصلا

 [ جاوزأ ةيذمَت ] ةيلهاجلا لها لعف امك مكسفنا دذع نم ميرحتلا و ليلعألا ىف [ يطْيَشلا توطَح ارمبَتتلَ]
 روذلا و ةقانلا و لمجلاك ىثثألا و ركذلا ديري ينيخثا نيجنز [ نكن اشك ٍ ةلومح نم لدب

 هعقا ناك "اذان نر 1و فوك“ ناك انا. ةطاولا“ىاةركعلا و ؟سيقلا» و ةفحفلا و "قميكلإ “وأ اقيلإ)]

 ىلا َرَكذلا ِنْيَجْرَرلا قلَخ هلق لهادب ناجوز امه ر اًجرز امهنم دحاولك ينس هسنج نم هريغ

 يدنا لبألا نم و نينا زغملا نم و ِنِلا ناَضلا نمد ةلوقب اهرمشف مث جون ةينمت هلوق هيلع ليلدلا و

 أك ةجاجزلا مهتيمست هسنج نم ٌرخآ هعم ىنوكي نا طرشب جرزلاب غلا مهتيمستوحنو نينا رقبلا م و
 1 0 - نيعلا رتب ابرتاو - وجت ورجاتك زعاس و نئاض عمج زعملا و ناضلا و - رم اهيف نوكي نا طرشب

 ١ نمركذلا نيركذلاب دارملا و -راكنالل [ ٍنْيرَكدلاَ ] يف ذ م ةزمهلا « ءادكبالا ىلع ناك ١ ئرف 0 ىلا مَ

 مرحب ناراكنا ىنعملاو -ةيسفجلا قيرط ىاعزعملا نم ىئثنلا و نأضلا نم ىثنالا نينا و - زعملا نم ركذلا و

 فلذكو نيسنجلا ثانا لمحت امم الو اهئانا و اهروكذ يعون نم أيش اهزعم و اهناض منغلا يسنج نم هللا

 ماعنالاروكذ نوصرسي اوناك مهنا كلذ و امهنانإ لمحت امو امهفم نايثذالا و رقبلا و لبالا يسنج نم ناركذلا

 كلذ ركنات هللا اهمرح دق نولوقي اوناك و ٌةرات ةطادخ# وا انانا وا اروكذ تناك ام فيك اهّدالوا اال رات

 [ يقدم مد نا ] مُكمرح ام ميرحت ىلع لدي هللا ةهج نم مولعم رماب ينوربخآ [ مأعب ينو ] مههلع

 نيح مكبر متدهاش ما ينعي راكنال ةزمهلا ىنعم و ءادهش متْثكأ لب [ ءادهش مُكنُك مآ ] ةمرح هللا نا يف

 يذلا اذه مرَحح هللا نولوقي مهو لوسرب نوذمري ال اوناك مهنال مهبهذم ىلع ةدهاشملا ردد و ميرحألا اذهب مكرما

 017 نونمؤت ال ىذا نيدهاشم هب ةجضوتلا متْمرعا ىنعم ىلع ادهش منك مأ هلو 3 يف مهب كتف ةسرحف

 ررمع وه و [ سانلا لضيل ] مرحب ملام ميرحت هيلا بسنف [ اًبذك هللا ىلع ىردفأ ن همم ملأ نمق ]

 نردعملا ضعب نيب لصف فيك كلق ناف -' بمئاوسلا تو رطل اذ يذلا ةعمق نب ل رب

 نا كلذو دكودعملا نم 00 اضارتعا امهنيب لصافلا عقو نه تقلق"! هديب ؟قاوذ مل و ةضعبو



 عنو

 د7١ 7! ٠١ س# زا نت” 1مل ا ا سل ا لا و ل

) 

 7 هر همد ميمو ده م < 2 ل 1 كد د 2 09

 و 9 مس ل 6 مكم ل رع 0 م

 5 ار هللا مهقزر م جل ا 1 كيو رك ق5 نع و

 | تك 1 0020-1

 عرزلاو َلْمَحلا و كشرورعم ريغ و 0 تدَج انا يذلا وه و © يدوم اًوكَاَمَ ار هللا ىلع

 سمس د موض 2 هيا سس ىموس هرم م رصبررب م هوو

 2 هداَصح موي ةقح اوثا و رمثا اذ رك نم ولك باش ريغ و اَهياَشْنَم ن نامرلاو ”نوكيزلا و هلكا الدعم
 هومو ل

 ل انتا تشارجر ةللا معو نق“ 5000 اعنا نمو © نيفرسملا بحي آل هنأ * اوفرستألو

 ا ًانروكدل ةلوق نا ىلع بصنلاب ةَصلاَخ أرق ىم ةءارق هيلع لديو ةصلاخ رذ يل ةيناعلك صلاغلا

 سابع نبا أرق و - هلاح هيلع مدقتيال رورجملا نال ةمدقتم الح نوكي نا زوج الو دوم ر دصم ٌةَصلاَخ و

 يرفو د ةنيم ال ا نهم نكي ناو ] - صااخ هللا دبع فعصم يف و ةفاضالا ىلع ةصلاخ

 عفرلا و كيناتلاب ُةَنْيَم مت نإ و ةكم لها أرقو  ةنيم ةّنجألا نكت ناو ىلع كينانلاب نقال

 نكي نا و لهق هتاكف ىثنا واركذ ثيم لكل ةئيملا نآل ءاكرش يف رمق ةلوق يف ريمضلار يكذت و  ةماقلا ناك ىلع

 ةلوق نم ميرحتلا و ليلحألا ين هللا ىلع بذعلا مهفصو ءازج ياا[ مهو مرج ] ءاكرش هيف مهف تيم
 عيا 2 سه ودوم ه-

 0 د 0 اذه بذكلأ م موا ينقل 0-0-3 نأ بذكلا ع

 را نم مش مهقزرام ] ديدشتلاب ودك كيرقو - مها 0 90/1 هللا ناب مهلهجاو 0. ةفخأ
 |امرو ي ىو <

 - دداكورشم [ تشررعم ره ٍيَغو ] تاكومسم [ تش رْرعَم ] مورعلا نم [ تْنَج اشنأ ] * اهريغ و بمئاوسلا و

 هب را راس دل نارمعلا و فايرآلا ىف ام تشورعملا ليق و - ا ضرالا | هجر ىلع

 مركلا تشرع لاقي شورعم ريغو هت لابجا او يراربلا ب انف هللا هكجنا امم هير ريغو ةوشرعف

 نوللا ىف 1 5 اهل 1 هشرَع تكتيبلا| ا نابضقلا ةبلع فطعت 2 وأ مكاعد هل تلعج اذا

 .٠ . . 5 3 1 و . ! 38

 ندنو ورنا ضيا ارك يدل ةمثوهو ا ىوكسلاو مضلاب هكا ترقاواوت كاري زيت
 اهرلخداف هلوقك كلاذك ءاشناا تقو نكي مل هذال ةردقم لاح اًفلّدْخُم و هيلع اًفرطعم هنوكل ةمكح ىف

 لكوي ملر مدي مل اذا هنا ملع دق و [ّرَمثأ اذا ] هلوق ةدئاف ام تلق ناف - نيتمضب ةرمل عرقو .- َنيدِلَخ مور و

 رجشلا 8 تق و ةحابالا تقو لوا نا ملعيل رمت اذا ليت ةرذث نم لكالا مهل مبا امل تلق - هنم

 كثضرف امنا ةوكزلا و ةّيَعم ةبالا [ ناصح موي هَقَح اواو ] عنياو كردا اذا للا حابيال هنا مهرني ائلّرمثلا

 ضارتنإ هخسن ىقح انذار كلذ ىاك و ناضخلا موي نيكاسملا ىلع هب قدصتي ىناك ام قعلاب ديراف ةفيدملاب

 ةردصتاو قعلا ءانيا ىلع اومزعاو هاذعمو ةضورفملا ةوكزلا وه قع/١و ةيندم ليقو -رشعلا فصنورشعلا

 ينور امك ةقدصلا ىف [ ًاوفرست الو ] ءاتيالا هيف كمي تق و لوا نع ةررخؤت ال ىتح داصحلا موي هب اومتها و
 هديو هو يمس

 لك شل كلر «لزخم ىلا ايش هذه لخشي ما م اهرمث قرفف ةلخأ ةئامسمخ مرص هنإ 0 تبباث ىع

 |ا*4

 ماعنالا ةروس

 م |1

 حبرلا

 ا



 ماعنالا ةروس

! 0 / 
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 ( عمم )

 2225 < 2 0 ” مدموم هد هو هدد عه وو َ ”م 85 هلم ا ةص م

 و2 م0 00 هس ااهص ا 06 ممل ساس م: وم" ياس "8 سو ةهص 2

 © نوردفي اوناك امب 0-0 هيلع 27 5 هلل مسا 0 ل ماعلا و اهروهظا كير ماعنا و 6 ءامتنن

 نرجخيل سالغ اذك هل دلو ىّنل ةياهاجلا ىف فاحب لجرلا ناكو- ةملألل مهرحخب وا دأولاب مهدالوا لذق مهل اوفي

 مهد نالوا لذ بصصنو 0 بدلا ليما فيلا رادجلا راقأ [ كير] ىيرق واذ تئلطملا نبع لغلح اني م

 ليي امل ليف هناك 7 ةيلع كد لعف رامضاب مهراكرش عفرو لثقلا وه يذلا لوعفملل ءانجاا ىلع 06

 لذقلا عفرب مهداكرش مهد ُلْثَق رماع ن دا ةءارق اما و - مهواكرش مها هنيز ليقف هذيز نم م مهدّلوأ لد مهل ني

 ناكم يف ناكول ءىشف فرظلا ر يغب امهذهب لصفلا و ءاكرشلا ىلا لذقلا ةفاضا ىلع ءاكرشلا رج و دالوالا بسصنو

 روثذملا مالكلا ىف هب فيكن * ةدازم يباسولقلا جر * ع* ترو يمس امك !دوورم اهيمس ناكل ر عشلا وه و تارووضلا

 مهيار رت فحاصملا ضعب يف ئأر نا كلذ ىلع ةلمح يذلا و هتلازجو همظن نسحب جيعملا نارقلا ىف هب فيكن

 باكترالا اذه نع ةحودنم كلذ يف دجول مهلاوما يف مئاكرش دالوالا نال ءاكرشلا و كالرالا رجب أرقولو ءابلاب ًابوتكم

 نيد نم هيلع اوناك ام مهنيدو هوهبشي و مهيلع ةرطلخجل و [ مهيد مهل اوسلو ءاوغالاب مهوكاقيل ١ مهودرجل ]

 يف مهرعقويل و هانعم ليقو - ههلع اونوكي نابمجو يذلا مهّكِيد ليقو - كرشلا ىلا هذع اولز ىتح ليعمعا
 ليلعتلا ةقيقح ىلع يهف نيطايشلا نم نييزنلا ناك نا تلق - مالا ىنعم ام تلق ناف - سبتلم نيد

 مهل نيز اص نوكرشملا لعفامل [ ولعتام ] رمق ٌةّيشم [ هللا شوو ] 8زكَصَلا ئنعس ىلع ةندسلا نشا ناك او

 اًيراج ريمضلا تلعج نافكلذ عيمج وا سجللا وا ءادرالاوا نييزتلا ةنّدسلا وا نيطايشلا لعف امرا - لتقلا نم

 ا لوعفم ىنعمب لعن رد ] * مهءارتفا و وا - ففالا نم هنررثفي ام د [ نورككي امو ] -ةراشألا عسا لزج“

 ريغ ءامساا مح ةمكح نال عبجلا و قحاولاو كثوملا و ركذملا هب فصولا ىف يوتسي و ىعطلا و

 اوذيع |ذا اوناكو قييضنلا نم وهر جرح سابع نبا نعو - ءامعلا مضبرجح ةدانق و نسعلا أرق و - تافصلا

 ُماَعْنَآ و ءاسذلا نود َلاجرلا و ناثولا مدح نوذعي ءاشن نم آل اهمعطي لل اولاق مهتهلل مهماعنا و مِهْنْرَح نم ءايشا

 نرركذي امناو ربذلا ىف [ هيلع هللا ل يماوعلاو بيئاوسلاو رئاعجلا ىه [ اًهروُمط م تسرح

 ماعنا هذه اولاقف مهماعنا اومسق مهنا ىذعملاو - اهروبظ ىلع نوجا و اهيلع نوع ال ليقو - ماذصالا ءامسا اهيلع

 فكلذ اوبسن و مهاوهب امانجا اهرلعجف هللا مسا اهيلع ركذي ل ماعنا هذه و ررهظلا ةمرح# ماعنا هذه رجح

 -لاحوا هل لوعفم هنا قلع ةباصتناو ءارتفالا ةهج ىلع هلك كلذ اولعف ي يل [ هيلع 1 دفا ] هللا ىلا سينجتلا

 اهنم دلو ام بئاوسلا ورئاحجلا ةذجا يف [نولوُعي اوناك ] ءارتنلا ىنعم يف كلذ مهلوق نال دكوم ردصم وا
 محلل[ ٌةَصناَح ]ثنآو  ثانالاو روكذلا يف كرتشا اًنيم كلو امو ثانالا هذم لكات ال روكذلا صلاخو بف يح

 ىَتَح فيل ١ عدس نم مهلمو ةريظن و ظفللا ىلع ل معأل| [ةرع كنا -ةنجالا ىأعم ينام نال ئذعملا ىلع

 جقوم عق و اردصم نوكت نا و - رعشلا ةيوار يف اهلثم ةغلابمال ءاقلا نوكي نا زوجب و - تكدذع 5 ارجرخ اذا
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 هناا 2 1 موز سو سمعو لمص - 2 سم مص ام < 3 رد ىو تمزج ور

 ىنا مهتم اع اولمعا مو ََلق 6© نر كَ و تال ىنودعوت امه نا | 6 نيرخآ موق ةدرذ نم مكاشفا
 ايلا

 وم وموم ه ل 12 2 2 ه2 5

 تلا 7 ٠ ًارَداَمم هلل اًوُلعجو © نوملظلا لا مي "ٍ هل "راع ٌةيقاع هل نوكت نم " نوملعت فوسف لماع
 مودم

 وهف هلل ا نك 00 5 © هللا ى ءأا لصي 5 مهئارشل ط 00 م ل انهو مهمعزب هلل دحر قو اًبيصت ماعذالاو 1
 2 00 اعطت

 هر معمم 0 وو م ص موس ل 0 2م

 م 50 مهدّوأ لذق نيكرشملا نمر يثكل 0 َكللدَكَو 5 نومكحم 12110 0 ىلإ ٌّلصَي

 - -- 26 و 131 سله ا ” عدس

 ةمئادلا عئاذملل مهضرعيل فيلكنلاب مهيلع مري [ ةمْحّرلا وذ ] مهقداجع ءو هدابع نع [ ٌيذفتأ كبروا
 ماس

 مك 4 1 عيطملا قلخلا نم 1 داما مكب نم ىلوذسي 3و 2( ةاصعلا 0 [ ميِهْدي اشي نأ 1!

 ”ا ناس يات © 2

 + مالسلا هيلع مون ةذيغس لها مه و ,ككفص لثم ىلع اون مرر موث نالوا نم [ نيرخا موق ةيرذ نم

 ماقم و ةناكمو ناكم لاقي ىناكملا ىلعمب و نكمذلا غلبا 0 |ذ). .ةناكم نكم لاقي اردصم ىوكت ةذاكملا

 #»# ب مو صد 1 000 ها (م مورمم 4 4 1

 متعاطتسا ىصقا و مكرما نم مكنكمت ىلع اولمعا لمتحي [ مكتلاكم ىلع اولمعأ ] ةلوقو - ةماقم و
 3 و . 5 ايي 00 01 15

 ءهلاح ىلع ثبتي نا رما اذا لجرلل لاقي ابيلع مهنا أع يلا مكلاح و مككبج ل ,ىلع اولمعا و 07 و

 ىلع لماع يلا [ لماع ين ] هذع فرحت ال هيلع منا امم ىلع ثمبثا يا نالف اي فئنناكم. ىب

 ىلع و 0-1 لع : كيباث نينا يأ مكتو ادعو مكرفك ىلع اونجتا ىنذعملا و - :ايياع انا ىلا يقام

 مك 0 اوأمعا هلوق ةعب '.رطرمالا اذه ةقيرط و ةدومحملا ةبئاعلا هل نوكت انا 10 57 1 «ترباصم

 مح هيلع بمجاو وهو هب رومام هناكف رشلا الا هنم ىنايال هناب روماملا ىلع ليجسخلا و ةياهتلا ىه

 قاعو يا ىذعمب ناك اذا عفرلا تلق - نم عضوم ام ثلث نا - ةفالخب لمعي و هنع ىصفتي نا هل سيل

 هللا .قاخ ىنلا ىنس-لا ةبقاعلا [ راّدلا ٌةَيقاع و ] يذلا ىنعمب ناك اذا بصنلاو ا - ماعلا لعف ةذع
 1 0 4 ل 0 .٠ : 0 0 2 0 .٠ ل
 ديعولا ةدش ىنمضت عم نسح بداو لاقملا ىف فاصنا ةدبو ككشما فنيطل رادنالا 5 نم قيرط ادهو اهلر ادلا هده

 مهقهلال امهخم ءايشا و هلل جاكنو ارح رم ءايشا قون اوناك « «لطبمر كل نا و قحم ”رؤاما ناب قوتولاو

 اهل ةوكرت ماخصالل ةولعج ام اكز اا و ةهلالل ةولعجت اوعجر اريخ هسفن يف ديزي ايمان ايكاز هلل هولعد ام اوأر اذاف

 ناب ىلوا ناك هللا نا هيف [ ًارذ امم ] ةلوقو اها مهراثيا و مهتهلا يح مكاذزكلار ينغ هللا ناب اولقعا و

 مضلاب كرقو 1: مهمعزب ةيكرث الو ءرذ ىلع ردقي ! ام ىلا درب الو 0 ةأرذ يذلاوه هنال يكازلا هل لعيب

 : 3 3 : ١ ا : 1
 نيب اوكرشا مهنال كرشلا نم يه يلا ةمسقلا كلذ مهل عرشالو ىاذب مهرماي مل هللاو هلل هنا اومعز دق يل

 نم اهيلا هنوفرصي اوناك ينلا هوجولا ىلا لصي ال يا [ هللا ىّلاَلصَي الك ] ةبرقلا ىف مهمانصا نيب و هللا

 اهدنع كئاست متذي اهيلع قاغنا نم [ مهكرش علا 1 كاسملا ىلع قّدصتلا و نافيضلا ىنرق

 عرشب.ملاه, ىلع ,مهلمع,و هللا ,نئلع مهقهلا راثيا | يف [ نومُكحُي امءاس ] ل اهتندست ىلع ءارجالاو
0 2 2 8 9 0 0 5 

 لثمووا - ةبلالا و هللا نيب تابرقلا ةمسق ىف كلررش'١ نييزتوه و ىسيزنلا كلذ لثمو [ فكلذك و ] مهل

 كك ناجم ماخعألا 0 نموا نيطايشلا نم مهءاكرش نا عملا و - نيطايشلا نم ك ذلا غيابلا نييزخلا كلذ



 (رعمب )

 سما و هريد ص رم 2 هد مري س بوص هم"همو

 نوصقي ف لمر معتاد "ل نسا و جلا رجم © نوبسكي اوناك امي اضعُب نيملظلا ضعب يلون كك و

 -ً 0 عءووهم < م با مع نياصام ورسم ىجاو هدو مم

 مهسْفْلا ى 1 ًاودهش و اينذلا ةويعلا مهترهو انستا 0 اند اولاق * اذه مسوي ءاقل مكتررذفيو يتنبأ ميل
 20006 3 0 ٠ م هع

 اوأمع ا امم ثجرد لكلو © نولفع اهلهأ و ملظي 0 ايس كير نكي مل نأ كلذ © نيف ا مهن

 هرم دع
 0-2 ؟ي مس سمعو هم مس

 1 ءاَشِي مم مكعب : نم ىلحتسيو مكبهذي م نا ةمحرلا 58 ينك . ا 00 0 لفاغب ب كير امم و

 ىنح مهيلخن [ اضخب نيماظلا ضعب يلون ]  دبالا باذع نوبجوتسي راقكلا ناب [ مهل ] ةمكحلا بسجومب آلا ايش

 امك مهءانرقو ةميقلا موي ضعب ءايلوا مهضعب لعجن وا .سنالا ةاوَغ و نيطايشلا لعف امك اًضعب مهضعب ىلوتب

 ل ةبج لو ىلع ةمدقلا موب مهل لاقيب ي صاعملاو رفكلا نم اوجسك ام بيبسي [ نوبسكي اوك امب] ايندلا ف اوناك

 لهدا 522 7 0

 نيبقرفيملو ةيالا رهاظب مهضعب قلعتف مهام لرب ثنعب لك او و ف فاكتخاو م 10 ٠ لسر مت مك اي ملا 1

 ةماح شالا لم لسرلا ورشا لامر كيلا هلو شتا هن مهنال مهسخج م لوسر مهلا ثعبي نا نيفلكم و نيغاكم
 عوده مصمم ل ر وم 5 /: و . مهموم. 5 مو

 رولا امهنم يرخ# هلوقك 0 ذ ا عم عمج امل هذال مكنم لسر ليق امناو

 لبق لسرلا تناك يجاكلا نعو - 8 رم مهم هدى 2 ولو هلوقك مهيلا 0 نم 00 لس دارا ا اال

 لسرلا ناهتا يغن ىلع ةلخاادلا ةزمهلا نال مكتاي ملا هلوق مهباجتا و مهقيدصنل ةياكح [اًدسْفْلا ى لع اندهش ًاولاَك ]
1 ّ : 5 

 رت "ا ١ لا 0 ايد سل 1 ”اندهش ] مهلوق 5 ملا اريرقت ' ناكف ر راكنالل

 لاوحالا تراغفخت ا 3 نيكرش دم ا اعبر هللاَو ىلاعتهلوق هل َّ ؛ دحاح ةيالا كفه يف ى ام مهل امم 8 ناف

 مهلجرا و مهيديا ةداهش ديرأ را - ضعبلا ىف نودحجو اهضعب يف نو رفيف لواطنملا موهلا كللذ يف نطاوملا و

 مهلوقل ةياكح ىلرألا تلد - مهسفنا ىلع مهتداهش ركذررك مل تلق نآف - مههاوفا ىلع متخب نيح مهدولجو
 ةويحلا مهترغ موذ مهنا و مهسفنال مهرظن ةلقل فصوو مهيارل ةيطختو مهل مذ ةيناثلاو - نوفرقعي و نولوقي فيك 07 1س 3 0 2 بطر 7 31 0. .٠

 -. م - .

 مميرل مالستسالا و رفكلاب مهسفنا ىلع ةداهشلا ىلا اررطغا نا مهرما ةبقاع اكو ةرماعلا تاذللا و ايندلا

 ص مدقت ام ىلا ةراشا [ كللذ ] « مهلاح لثم نم نيعماسلل اريذحت ىاذ لاق امنا و هباذع بايييسإ ر

 32 3 ه2 26 : 1: 2 1 .

 كب نكي مل نا 1 كىلذ رمالا يأ فنروذح”» أدنبم رجخ وهو ةيقاعلا وس مهرادنا و مهيبلا لعمرلا ةدعب

 كلا 3 3 ىلع ماظب ئرقلا كابم كى در نوك ءاعنتال فكيلع انصصق امرمالا يا ليلعت [قوفلا فاهم

 فابم كبر نكي مل ثييدحلا و ناشلا نال ىذعم ىلع ةايقثلا نم ةففخ# نوكت نا زوجب و - لاعفالا بصخت

 [ماظب ] عوطقم ءالوهرباد نارمآلا كلذ هب اَنِيََف و هلوقك كلذ نم الدب هلعجت نا كملا و - ماظب نئرقاا
 ءموع ما 1 3 1 5 /

 املظ ناكل باتك و لوسرب اوهبَّذِي مل [ نولفغ ] مهو مهكلهاول هنا ىلع اًملاظ وا هيلع اوسدُنَأ ملظ ببسب
 - «-ي

 مىلامعا ءازج نم [ المع امم]] ل ارافم[ثجرد نيؤلكملا نم[ قيل رة نعو ماظلا 80 لاس دلو

 مسدهومومج كت د

 رجالا نم هياع قىتسي ام و ةهلاوحاو هريداقم هيلع ىفخت هذع ةاشنإ [ ىنولمعي مع لف غب كير 0 |



1- 

. 

 0771-0 للا اا١

05790 

 < هو مور وو 2, ام مدقق مرو ب هن مم <و م مرق ع همه م عم 0

 © ىنولمعي اوذاك امب نقم 2 ماسلا راد مهل © 15 مول تبا انْلّصُف نك ط 0 كير طارص

 اوم ٠ رووو هي 2 2 عم ع 0 ءوم

 انضعَت عئمتسا 55 سلا نب مم و ل دو سنا نم م مترف ل كو و نوججلا رشعم را موو

 6 ُمِيلَع ميك كل 0 طه هللا 5 املا 2 نيدلخ مكدوثم راذلا 1 51 0 9 اًنلِحأ اَندعاَب “ 1 0

 و 2 2 ودي رم

 0 01 نم هعصم و - لاتخط نم 2 دءاصتي هلصاو ةقطير ١ دعصت هللإ نوع 2 ا

 لعفلا دارا رك بيطلا ىم قيفوتلا هب فمصوي ام ضرقتب هغصو قيفوتلا عئم و نالذخلا ىنعي [ سجولا هللا

 يذلا «ةيرطاذهو [ كبر طارص اًدهَو ] بارطضالا وهو ساجترالا نم باذعلاوهو سجرلا ىلا يدوملا
 هد" هول

 قح 17 «هلوقك ةدكوم لاح هنا ئ اع هداصخناو ادرطم الداع [اًمهتنسم ] نالذخلاو قينوكلا 0 هثواعو حلا

 ةمالسلار اد و 0 ةسفن لك ل 0 ل ىذعي هملار 1 [ ملسلا را نورك موقل م »* ًاقدصم

 اهبنك نوملعيال مهل ةريخذوا - ىسنيال قح يدنع ىنالغل لوقت امك هنامض يف [ مير ٌدْفَع ] ردك و ةفآ لك نم

 امي ] مهئادعا ىلع مهرصانوا - - مهيح“ و مميلاوم [ '”مهيكو وشو ] نجع رك نم مه يفخلا ام ام سفن ملعَت الف هلوقك

 مور ذاو يل فردح# بوصخم [ مهرشحن 7 -نولمعي 0 00 بسب [نوُلمْعَي اونا

 و -هنعاظفل ف.دوي ال امم ناك ى نجار شعُمي اذلقو مهرشحنمويووا - رجلاَر دّيْعمي افلق .مهرشحن مويوواإ - مهرش

 مهنم مئللضا [ سنالا نم مان دك ] نيطايشلا مه نجلاو - مهريغو نهلقثلا نم رشح نما ريمضلا
 نالف رثكتساو دوذجلا نم ريمألا رثكتسا لوقت امك ريفغلا مجلا مهنم 0 0 0 مهومتلعج و اريثك

 انضعب عدمتسا ابر ] مهتسوم. و ىلا اوعمتما و مهوعاطا نيذلا [ سْنأْلا ىم 2 مهتيلرلا لاقو] حابلا ن

 نجلا عفتناو اهيلا لصونلا بابسا ىلعو تاوهشلا ىلع مهوأد ثيح نيطايشلاب سنالا عفتنا يا [ ضعي

 ىف ام نجاب سنالا عاتمتسا ليقو - مهئاوغا يف مهتوهش و مهدارم ىلع مهودعاسر مهوعاطا ثيح سنللاب

 برب ذوعا لاق فاخو ايداو زن اذا ناك لجرلا ناو نجا نم ٍلاجرب نودع سنن نم لاجر نان هنو هلوق

 مهنع عفدلا ىلع نوردتي مهناب مهل سنلا دا سنالاب نجحأا عاقمتساو نجلا ريبك هب ينعي يداولا اذه
 0 ناكامب فئارثعا مالكا !ذهو كرعبلا 17 نوخعي [ 5 تلعن يدلا اًنلحا اَنْعَلْب و ] مهل مهتراجأو

 نيدلخ ] * مهلا ل ىلع سعت معبرا مالسكسا و ثمعبنلاب بيذكتلا و ىوهلا تبا ةعاط نم

 اهيف نولقْتُت ينلا تاقرألا ال هللا ءاشام ا هلك نبل رانلا باذع ف 0 يل[ هللا ءاش ام ال | اهيف

 ضعب ريمي 0 ردرهمزلا 312 ةدف اًيداو نواخدي مهنا يور دقف - ربرهمزلا باع ىلا راخلا باذع نم

 7 ر ةرئاوب رفظ يذلا روتوملا لوق نم نوكي وأ - ميعجلا ى ١ ٍنرلا نوجاطي و نرواعتف ضعب نم مهلاصوأ

 كد ان ل ىنع اغيسقل نا هللا ىذكلها هقانخ نع سفني نا هيلا بملط دق و ةبايذإ ةيلع قرح اللب

 نش اذا آل هلوق نوكيف ديدشتلا و فينعتلا نم هيلع ردقي اص ىصقاب هذه يفشتلا الا ءاشيإل هنا ملع دقو

 لعفيال [ ْميكَح كبر نإ ] عامطا هيف يذلا ءانثتسالا ةروص يف ةجررخ' دعوملاب مكهت عم ديعولا نما نم

 ا ١٠ا/

 ماخدول وروس 0
 ءزجلا

0 



 ( مع )

 -عم هوم مدرب وص مر < رورو ستي 650 سب

 لك يف. انلعجح كلادَكَو و نولمعي ونآك ا نيرغكلل نيز زر فكلذك » اَهْنَم جراخب 0 تماظلا يف هلم نمك « راعنالا ةروس

 5 هموم هرب م كما م > تا داع بوس

 نمؤن نل اولاق ديا 2 اًذإو © نورعشي 6و مهسفناب 1 | نوركمي او ايف ار اهيمرج# * ردك ةيرك 4 'هزمعلا

 2و 5ك تمص مرب ير مس سو .٠ و < ا يلا

 دنع راغص اومرجا نيذلا بيصيس ٠ للري تنين هللا لس ينوا اه لدم ىتذك نتج 00
 رك م م-م ُث هس < دوو رمي<كم سمضصدوم صصص مو ممم مربعءمممع 2 2

 + هلضي نا دري نمو © مالسالل ةردص حرشي هيدي نإ هللا د 5 نمذ © © نوركمي اوناك امب ديدش باّذع ر ملل

 اًدهو © نومي 1 يذلا ىلع سجرلا هللا 1 فدي » مسسلا ىف 997 املاك اجرح اًهيَض يي

 قحملا نجيب هبزيمب يذلا ىنيقيلل قينوتلا مذ ر ةلالضلا دعب هللا هاده يذلا لدماء يدل يعفاشلا و

 هوو م
 هب ًايضقسم [ سّْنلا يف هب يشي ار ارون هل ] لعج وهلا ةايحاف اني ناك نمب لاضلا و يدتهملاو لطنملا و

 كلفني ال تاملظلا ىف طباخأب ةلالضلا ىلع يقب نم وا مهالخ نيب لصُفَي و ضعب نم مهضعب زِيميف

 ةلوق يطهر ةذه قفص ن نمك [ اَهْنَم جراكب سْيَل تمظلا يف ا مك. ] هلوق ,نيفاعص وح صلختي الو اهنم

 دعو ين ةذجلا ُلَتَم هلوقك اهنم ج راخب سيل تاملظلا ىف وه ىنعمب اهم جراكب سْيَل تندظلا ىف

 الع وزع هللا را ناطيشلا هذيز يا [ نيرفل ىيز ] رهأ ايف هلرق يه و هذه اهتفص يب | رهن اههف ن نوقتملا

 افلعج امكو ينعي [ اهيمرجص ريكأ يوك لك يف اًكلعح فيو ] هلوق هيلع لديو 0 د ةلوق ىلع

 امرارركميل مهانيآخ هانعمو فاذل اهيِمِرجُم بكة لك يف انَلَعَج َكلَدَك ( اميف ًارركديل ] اهديواذص ةكم يف
 رق - اًهيِفرْدم ارم ةلوقك ساخلاب نوركاملا و لاضلا ىلاع نولماحلا مه مهنالر باكا صخ وركملا نع مهانغفك
 مآورصمم < هال سدوم

 اذهو مهب قيد مهركم نال [ ميسفناب ل لا نوركمي امو ] مهصوق رباكا و مهصوق ردكا 0 اهيمرجم رمد

 لاق ةريغملا ن ِر ديلولا ن نأ يبر - مهيلع ةرصخلاب دكعوم ميدقت و ملسو هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةيلست

 افمحاز لاق لهجابا نا يورو - الام كنمرثكاو اًدس كذمر بكا ينال فذم اهب ىلوا ٌتذهل اًفح ةوبنلا تناكول '

 هب ىضرخال هللا و هلا لىحوو يبن اًمم اولا ناهر يسرك نص اذا .ىذح بففرشلا ىف فاذم دبع ينب

 مالا ع درب رع ١ م# 0

 افحم ىتؤي نا مهنا كرما َّك ديري لب غارق اهو عنو ثلزفف ميناب امك يدحو انيتاي نا الإ ادب ةعينت لو

 هوم د ل 32 هم

 ل اع نمآلا ةوبذلل يفطصي دال هللا ناو مهيلع راكنالل فناتسم مالك [ ملا هللا ] - ةرشذم

 مهبظع و مدي سيلا كراس اهراكل م( اريج نذل ,بيعيس] متم مون ايغيفن ئذلاا لكلاب

 مب فطاي .نا [ هيدي نأ هللا كري ىمف ] راذلا باذع و لذقلا و رمنلا نم نيرادلا ىف [يدَ بادو ]

 اللا يستر: ملاعألار ىنادايسو ةح هب فلاي ( لَم نتي) فاطل هل سبألا فاي نا.هيزي لو
 هي م ردد "م 6< رو ري مم 6

 تيت ردم لعجت] هل فلل ل يلا وهو هتاشو مي خيو هلذغب أ [هَلْضيو 5 در نمو] - هيف : لوخدلا ب يو ةسفن

 ا00 1( اني كرقز - نايبلا هلخدب لن دسكي و قحلا لربت نع وبتير هيلقوعقي ىذح 5 0
 5 71 03 وىل6 ها ”ديس .٠ 20 9 060 ملل

 ماع هد
 و قيضت و ةعاطتسالا نم دعجيو نلت ب ل يلاووغم آلا 10



 ( عمم )

 ها ١ 2262 7-2 تت هوو“ ه م همز يب» » :

 ٌلِضْي نم 2 كبَر نأ © نوصرخت 7 0 "كلا لا نوعبني 9 هللا لبس نع تولضي ضر َُى

 هدومص ما هوو ه هأ2ّآأ واع

 0 © 0 هتياب الا ميا ت0 0

5 
2 

 مس مربأاص سدم هدم و 7 -

 امب 0 2 يي 0 َ 0 /ٍ رهاظ 00 نشا 1 2 0 : مأع ريغ

 3 1 د ا 0 نإ و ” "قسفت هّناو هيلع هللا مسا 0 مما ولكنا © و 2
 هن م م ادد حم كازالم المد ادق د م 0 1 5 0 ا

 هم همم

 لعوأو دعو و هذ و رصأو هب ربخأ ام ناكر مت يلا كبر تملك تست * هتمأل باطخ مّلسو هلاو هيلع هللا

 لاحلا ى اع بصن الدعو اًنادصو - لدعا و قدصاوه اهب كىلذ نم ةيش لدبي دحا ل [ تملك ادم ل ادعرافدص 1

 بلاغ ينرثكالا نال كولضا سانلا [ [رثكأعطت نا !د]-كرقلا يه لبقو هب ملغت اس يل [ تبر تلك ] رق +

 مه ناو ] مهنودلقي مهف قحلا ىلع اوناك مهءابا نا مهتظوهو [ ن نطلا آلِ نوعي نا ] لاق مث مهءاوها نوعبشي مالا

 مكب لع نم كرق و - اذك.لحاو اذك مرح هللا نا يف نوبذكي وا - * ىنش ىلع مهنا نوردقي [ نوصرخت الا

 كلذو لالعلا نومرحت و مارعلا 0 نيذلا نيلضملا عابتا راكنا نع بسبسم نا « هللاولصل يا ءايلا

 ليقف: متنا مقلقق امم اولكأت نا قحأا هللا لّثق امف هللا نودبعت كنا. نومغزت :معنا:نيملسملل نولوقي اوناك مهنا

 مهتهلا نم ةريغ مما هيلع ركذ ام نود ًةصاخ [ هيلع هللا ماركذ امم الكف ] ناميالاب نيققحتم متذك نا نيملسملل

 ٍضرغ ياو [ اولكأت لإ مل ام و ] - هللا مسيب ىذملا وهو يلع هللا مسار كُذ امو هفنا كنج تان

 ةثيملا مكيلع تسرح ةلوق وه و مرحب ما امم م 09 مرح ام مكل نيب دقو م لصف نقم اولكات ل نا ف مكل

 مرح امم [ هيلا مكررطما ام الا ] لجو زعهللا وهو لعافلا ةيمست ىلع [ ْمكحَأَع مرح ام كك لصف | ترف

 نومر حمي نولضير ىلا اهتم ودداهلا متفب كيرف [ نولضيل اريثَك ناو ] ةرورضلا لاح يف مكل لالح هناف .مكيلغ

 ليقو - متررُسَأ امو هذم متنلعا ام [ هَئطَبَو مثلا ٌرهاظ ] ةعيرشب قّلعت ريغ نم مهتاوهش و مهئاوهاب نوللتي و
 ريمضلا [ قسفت هنو ] 0 0 ةنطاب و تيناوحلا ىف اذزلا هرهاظ ليق و - متيون ام و مقلمعام

 ىلع لوصوملا ىلاوا - ىئسفل هذم كالا نا و 8 يبنلا فرح هيلع لخد يذلا لعفلا ردصم ىلا عجار

 نم ةعامج بسهذ د كل ا 0 ةهسفن ىف هيلع ةللا مسا ركذي مل ام لعج وا - قسفل هلأ و

 ركذ امب و ةتيماب 1 ملون دق 00 ليعرا نايسخي هيلع هللا مسا ركذي ملاص لكا زاوج ىلا نيدينجملا

 [ مكولداجمل ] نيكرشملا نم[ م[ ميشيل ى لا ] نوسوسويل [ نوحي هب هللار ردَعل لها اًقسفواهلوقل ةيلع هللا مسا ريغ

 هللا ريغ عبّتا نم نال 5 مكنا ]  ةقيملاب هّلَوَد نم ليرات مجري اذهب و هللا هلق امم نولكات الو مهاوةب

 فيك هياع هللا مسا ركذي ملامم لكأي ال نا هخيد ىف ةريصبلا ىذ ق نمو - هب كلرشا نقف ةنيد ِف

 5 ها 0

 فلام -.دمعلا نود نايسنلا ىف اًمخرم ةفينح وبا ناك نا و ميظعلا ديدشتلا ىم.ةيألا ىف كري امل ناك امم



 ( معمم )

 «ىمق سموم مو عمعم - 2 5 مرب . مصمم ق3

 سلا نيطيقت 0 ىبن 3 ل لَك و © نوامجن من و وهلا 0 ل لل ونمو اًوناَك ام البق

 5 مورو مود ل ل ةهعودإج طووم م 2 ل هم - ه ص

 هيلا قل و9 نورخشيام و مدرك ةراعف مم 5 ل اروع م لوقلا ف ا ضعب ى 01 مصعب حول و

 كل
 م 6 مساع ا 122 - م6 م هو هاف هرع م هرب م- 0 2

 د و 1 يِغّنبأ هللا ريغفا © نوفرتقم م هام اوف اوفردقيل و , ةوضرمل و ةرخآلاب ونسوي ال ا يذلا ةدشلكا

 سس ه ندوكت لك يقع فيَ َُس دمر لا وللا بنكلا مهنا لاَ و بتكلا مك لَن
 مك ومع 6 سمو ممر ه

 لم رثكا عطت ناو © ميلعلا عيمسلاوه و 2 هئملكل َلَدَيم طا الرع و واقدص فير َتَملَك تشو نوت
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 2 هدوم 2 ادم صورو يي د ا ا دومم مع هدهد ١ م 7 حو

 انقياي ًاوتاف اولاق امك [ ىتوملا مهماك و ] ةكئلملا اًنِيلع لزنا ةول اواق امك [ ةكئلملا ميلا ل ] لوعفملل

 تاعامجوا-انرذناو هبانرشب ام ويصب 0 ا ابك ةكئلملا و هللاب َي لات را اولاق امك[ ا *ى َِ شلك مهيلع ان ذرشحو:|

 دثورددم» هر ري0

 [ نولهجب مهردكأ نكلو] ر ارطضا و ةاركا ٌةيشم.- [ 2 ّ 1 انايع ل البق ع يقر 3 ل 1

 نولهجت نيملسملارثكا نكلووا - تايالا لوزن دنع مهبولق لاح نم نورعشي الامم ىاع مهناميا دهج عللاب نومسقيف

 ِّي يبن لكل اًنلعح ٌفلدَكَو و ]- ةحرنقملا ةيألا تءاج اذا مهناميا يف نوعمطيف مهرطضي نا آلا ونسي ال ءالؤه نإ

 ار ادعلا نم مهعذمن مل مهئادعاو ءايبنالا نم كلبق نمب انلعف كللذك كئادعا نيب و كنذيب انيَلَخ امك را[اودع

 [ نيطيش ] بصنتاو درعا رار ربصلاو تابثلا روهظ بمبس وه يذلا 00 نم هيف امل

 [ ضب ىلا مُهْضحَب 2 2 هلل اراك و“ ةلوقكا نلرعغم ؛امهنا ىلع وا ودعا نم لذدبلا, ىلع

 - ضعب ىلا سنالا ضعب و ضعب ىلا نجلا ضعب فكلذك و سنالا نيطايش ىلا نجلا ى يطابق ساو

 ىجلا ناطيش بهذ هللاب تو اذا ينال نجلا نيطايش نم ىلع دشا'نسنالا :نيطاوشا نا رافيد نب كمللام ىعو

 هقول للوقلا نم هنيزي ام [ لوقلا فرز ] انايع يمصاعملا ىلا ينرجيف ينئيجي سنالا ناطيش و ىّنع

 ام يا كلذ راق اا كلل 1 ولع !نكناو اه دخل[ ارورغ ث] ةهومي و يصاعملا ىلع ءارغألا.و

 - فوذحم# هباوج [ ىَْعصْنلَو و ] - مهناشو مهيلخب الو مهفكي ناب لوقلا فرخز ضعب ىلا مهضعب ىحوا اموإ كلوذاع

 ىلا عِجريهْيَلا يف ريمضلاو .ركذ اماهقيقحت و ةرورجصلا ملل ماللا نا ىلع اودع يبذ لكن انلعج كلذ ىوكيل و ةريذقت

 [ ٌةوضرْيل و ] راغكلا ةدئنا نيطايشلاةموسوو ءاهبنالا ةرادعرمركذام ىلا ليمتلو ي هونك فريمدلا هيلا عجر ادم

 "دمحم اي لذ يل لوقلا ةدارا ىلع [امكحن ي رغتبأ هللارهفا ] - ماثالا نم [ نوفرتفم مهام ١ اوفرديل و ] مهسفنال

 [ بذكلا مكفلا لن تكور فش ند ةماعلا لصفيو مكنيبو ينهب مكحب امكاح بملطا هللا ٌرِيغفا
77 

 هضع مث ءارخفالاب 2 قدصلاب يل ا ناهشلا و لطابلا و قحعلا ن دب لصفلا ةدف اندم ا 0 | ردجملا

 [ نيركمملا نم نوكتالف ] هل هتقفاومز مهدذع ام هقيدصأل قح هذا باتعلا لها ملعب قح نارقلا نا ىلع ةلالدلا

 سان وم -

 باتكلا لها 7 ين نيرثمملا نم 1 1 نيكرشملا نم 10 و هلوقك باهلالا و يجيهتلا باب نم

 ىلع دحا لكل يطل 0 5 نوع نأ روخو 2 هذ مهرفك 7 مهرذكا نودج كبري الو قنحلاب لزذم هنا نوملغي

 ىلضص هللا لوسرل باطخلا ليق و: دحا هيف ئرقمي نا يغبذي امف هقدص و هتحد ىلع ةلدالا تدفاعت |ذا هذإ نغنم



 - د

 د20 ايري بت هل كلا د يبيك

 ا

 ( جما )

 يدرب هدم« ؟”ا 5 ”ىمرسممب هرتاس هوا دو مداعر#ع .ش6 ه<

 لق " اهبل ىذم يَ يا مهتءاج 8 مهفاميأ 8 هللاب حاط © نوامعي رد - ميكينيف مهعجرس كر

 ١ ماو مم سل مرو سن ص مجم ىرعس ت2 هموم ١٠6 مد

 اونم ع ناصباو مهتددنفأ بيلقتو © 0 سال خا اذ 5 مرعي امو هللا دنع ثلا امنا

 سن 6ع ممم ممص س | ممو مير مل ص ع مرمر سوم مسورب مه هرير ست يب 0

 2 0 هك نحو ىلا ملك ةمفأما مهلا زك ان وَ يه نوهمعي مهتايغط يف مهردنو ةرم لوا ةب

٠ 

 عرسال ةيصعملا لجال ةعاطلا انكرت ول نسحلا لاقف عجرف ًءاسن دمح“ ىئأرف ٌةزاذج ارضح امهنا ىيريع نبا و

 روضحا بدسب سيل ر ةءاط ٌةراذجلا لاجرلا روضح نال ةددصب نحن امم اذه سيا تثق - اننيد ىف كلذ

 هللا ةمحر دمحم ىلا لّيخ امنا و ةهللا بس فالخب اررضحت مل وا ٌلاجرلا رضح اهتْرَضَحي نهناف ءاسنلا

 هاذعمب واولا ديدشت و نيعلا مضب اودع زوز ودق اناوهعو ملط [ اودع ] ىسعلا هيلع هبن ىنح هلثم هنا هيلع

 ىلع [ ماعم ]1 ءادعا ذعمبا ن علا اردع ريثك بات نعو ع ءادعو اًناودعو اودع اودع نالف ادع لاقي

 مما نم ةما لكل اني ذيز نييزتلا كلذ لثم [ ةمأ لكل اسي ىلدَك ] بر ذي نأ بجي امبو هللاب ةلاهج

 ىنح ناطيشلا اذلهما وا - معو مهدنع نسح ىنتح مهثكن ماو مهّتاشو مهانيلخ يل [ مهلمع ] دوس راغُكلا

 مههتاعي و ةيلع مخرب 1 يجف ] اذل هذيز و اذهب انرما هللا نا مهاوقو مهمعز يف هانز وا - مهل ني

 اهيلع رداق وهو [ هللا دلع ثلا امنا لق اهب دمه ] 3 مهتاحرققم نم هيأ مهتءاج نئل ] مهبقاعي و

 اهب مكيتا و اهيلا مكببجأ فيكن يدذعال هللا دنع تايالا امنا وا -ةمكحلا بجوم ىاعالا اهلْزْنَي ال هنكل و

 ملعا انأ ينعي اهب .[ نوُنصْوَي 3 ثداج اذإ ] اهنوحرتقي يتلا ةيآلا نا [ هنأ ] مكيرذي اس و [مُكرعْشَي اص و ]
 اذا مهناميا ىف .نوعمطي اوناك نيذمؤملا نا فىلذ و فىلذب .نوردت ال متنا و اهب نونمؤي ال تءاج اذا اهنا

 نوردت ال منا ىنعم ىلع نونمْؤيي ال مهنا مكيردي امو لجوزع لاقف اهثيجم نوثمتي و ةيالا كللت تاج
 مهلعل ىفعمب مهنا لهق د - [ ةرم وأ 2 اوكموي مل امك ] هلوق ىلا ىيرت الا نونمؤي ال مهنا نم هب يملع قبس اس

 ليخمملا للطلا ىلع اوجوم «رعش *.سيتلا ءرما لاق اًمعل يرتشت ٌفّنأ قوسلا تيا برعلا لوق نم

 رسكلاب اَنْ ىرقو - وكم ال مهنءاَج اذا اًهلعت يبا ةءارق اهيوقي و « ماذخ نبا ىكب امكرايدلا ىكبن ه انّ
 ْتداح 15 انا لاقف مهيف ةماعب مهربخا مث مهنم نوكي ام مكرعشي ام و ىنعمب هلبق مت دق مالكلا نا ىلع

 0 !٠ انآ مهيرعشي امو كرو متفلا ةءارق يف ةديزمأل لعج نم مهنم و ٌةبقلا نوب

 .نارقلا لوزن دنع تناك امك ذيئذح مهبولق نوكت نا مهرعشي امو اهئيجم دنع نونمؤي مهناب نوفلحي يا
 ومو 3 ,ىلع فطع 1[ 00 مهندس بأ بلقذو ] اهب نونمؤي الن اهيلع اعوبطم تايالا نم ةرهغ و

 يا مهراصبا و .ميتدُتنا بلقن انا مكرعشي امو ندم ري ل مهنا مكرعشي امو ىنعمب مرش امو مكح ين لخاد

 مهفوكل اهب .نوخمؤي ا الرا اذتايا لوزن دنع اوناك امك قحلا نورصبب الو نوهتفي الف مهراصبا و مهبولت ىلع عيطن

 ,ئتح نايغطلا نع ميقتن 2 مهاشو ميلك يل [ مهنايفط ف مهرْدأ ] انا مكرعشي ام و  مهبولق ىلع اعوبطم

 دانبلا ىلع مهرب مانانثفأ ب باقُتو شمعالا أرقو - لجو زع هللا يارمه مهرذيو - بلي كرق ىو ةين اويمعي

| 



 ( علل

 ممةسض- ال 4 ال كم َء2َ طع وص 900: هيام ل اال كا 5 5 2 2ص

 يَ 0 ا هسفكلف رصبأ نمف © يو نمرئاصب ىداج دق © ريبخلا فَلا رهو
 66 همم و ني هم لطم سمط سن ووو رو نس

 * كلب نم َكْيَلا يح ام عبتا © ومع عملو سولا رو تسرد اووي و تيا رصف كاذك و 0 طفي

 د ما اكرام هللا هالو © يكرم نع ضرع ل
 ص ه2 -- م سمصومس <60 ,

 تس يلمع ةما لكل اني كلذ“ مأع رب اودع هللا اوبس هللا نود نم نوعي ن يذلا اوبن الو © ليكوت

 ندي دم

 ع سح زاويه ىف ني نر دا را( ميل
 هريد وس م

- 
 #0 ستاد مضص#

 ىذعمب 0 توووشماو كتسراد يا كَ حر و تع و تأرف كطرف 5 ىذعمو انين تسرد
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 نقشا يل ْثّسرَو يف ةغلابم ءارلا مضب تَسرَدو - نيرا ريطاسا اولاق امك تفع و تايالا هذه ْثَسسَدَت

 ادم نوبيلا تسرادب اهورسف و تسراوو تثيفع وا ٌتْئِرَق ىنعمب لوعفملل ءاذبلا ىلع تسرد و -اهسورد

 لعفلا نوكي نازوج# و - مهدنع نوهيلل تناك ةساردلاب ةرهشلا نال رامضالا زاج و ملسو هلأو هيلع هللا لص

 - مك سرد يا سرد و - باتكلا لها مهو :ادنحم اهتلَمحو تايالا لها سراد يا اهلها وهو كايال

 ينيماللا نيب قرف يا تلق ىاف - ةّيضأر ةشيعك سرد تاذ وا تاميدق يب اسراَد يه ىلع ٌتاَّسِراَ
 هروو و <

 نييبتلل تفرص' تايالا. نا كلذ و ةقيقح ةيناثلا و راجنم لوألا نا امهنيب قرغلا تلق - هنيبحاو اواوقمل يف

 قيس هب هبش نيجبتلا لصح امك تايالا فدرصتب لوقلا اذه لصح هذال نكلو تسراد اولوقيل فرضت ملو

 ثلبيألا 3 تقف هيلو 3 0و 0 تلقا "نان 0 كيب ليق امك وقيل لهق و - قاتم

 ما هم

 تسرادو ع داري نازوج# و - اديز 354 درض مهلوقل لعفلا ردصم وه يذلا ى ديجتلا ئلاوا - 5

 يدولا عابتا باج#اا هب كا ضارتعا 1 ١ لآ 01 را ملا باككلا ىلا عجرم هّئسر ادو بائكلا كلي 3

 ه سه مرعب

 2 ] اقدصم قتلا ردو هلوقك ةدكوم لاح ىهو كب نم الاخ نوكي نا زوج و - با ارعالا نم عل لعمال
 . سم ربروشنم 7

 رص نو كبغت امو "ل هلوذ لوزن دذع اولاق مهنا كي اوسع هللا نود 5 "وعاش يذلا ]ةهلألا اوبس

 هرعر م مدن 2و 20

 اوهنف ميقا نوبسي نوماسملا ناك ليقو - غلبلا نوجعنل وا اذقهلا بسس نع نيبتنُتل مموج بصح هللا نود

 عصب امذا و منع يذلا 0 فييكف ةءاطو وح ةبلالا تع قلو ناف هللا سل انيس مهجس نوكي الخل

 .٠ 5 م علل ٠ ا 3 2 ص 0-00 .٠

 يملا بمعجت ةعاط نوكت نا ع جرد ةدسعم نوكت ابنا ملع ةعاط بر تت 0 يمصاعملا نع ينل

 5 5 ء 2

 بساقزارشلا ةدادز ئاا يدوي هنا ماع |ناف ناعاطلا لجا نموهركذملا نع قونلا# ةعاط اهنال ال ةءنبصعم اهن) اهذع



 ):١9ع (

 ١١  6 2 1م هر دوج © - 0

 ماعنال ةروس ملا ملذو ميلع يش لكب وهو ء يش لك قلخو ٌةيحاص هل نكت ملو دلو هل ا "نيرا رتخلا عذب <
 * راَصْبلا ترديوُهَو *راَصِبأل هكردَت 99ليكو دي يش لك ىلعوهو هردبعات ءيش لك قلاَخ م  0رجلا هماوعو ه6 تاور 2و ءجادود ده 2 ه) 01

 نيباتعلا لها ٌلوقوه و [ تَْبَو نيب ] هل اولعتفا يل هل اوقلخ و [ ةلاوْعرح و ] امي انا هللا هلوق يف
 هنع نسعلا لكس و - ىنعمب ةقرتخاو هقلتخاو هّقرخو فكفالا قلخ لاقي ةكئالملا ىف شيرت لوقو ر يزع و ميسعلا ىف
 اهفرخ دق مهضعب هل لوقي موقلا ىمدان ين ةبذك بذك اذا لجرلا ناك اهلوقت برعلا تناك ةيبرع ةملك لاقف

 ريثكتلل ديدشتلاب اوقَرَخ و كرقو و نيب هل اوقتشا يا هقش اذا بوثلا ّق قر نم نومي ناز وجت و - هللا و

 قحلل ر يغم فرح ر وزملا نال !لاوا هل اوروز و ىنعمب هل وفرح و سادع نبا ورمع نبا أ و  تْدَبو 0

 يدع نع لوقب ايمر نكلو باوص وا طخ نم هولاق ام ةقيقح اوملعي نا ريغ نم [ ملع رِهَعب ] لطابلا ى

 عيدب ناف كلوقك اهلعاف ىلا ةهبشملا ةفصلا ةفاضا نم [ تومسلا عيدب ] * ور وركف ريغ نم ةلاهج و

 ىنعملا و هيف ثباث يا ردغلا 5 نالف كلوقك ضرالا و تاومسلا ىف عيدب وهوا  ةرعش يدب يارعشلا

 وهوا فودح“ اددبم ربخ ةذا ىلع «ءافتراو - عدبملا ىنعمب عيدبلا ليقو -اهبف لثملا وريظنلا ميدع هنا : ع 200 5 .و .٠ 0 ها ب( .

 هو 4 معيماوع هريمص 000
 - ةذحا# اء وا هلل اوَعَجَو هوت قلع ادرررجلاب كرت لد كعافاوا كلو هل نوكي عين ربهتو أ لكي

 يهو ضرالا و تاومسلا عدّتبم نا اه دحا - هجوا ةثاث نم دلولا لاطبا هيف و - حدملا ىلع بصخلاب و

 امسج نوكي ١ ماسجالا حوت ماسجلالا تافص ص ةىالولا نأل ةدالولاب فىصوي نا ميقنسي ال ةميظع ماسجا :

 سناجم نع لاعتم رهو دحاو سفج نم نيجرز نيب آلا نوكت ال ةدالولا نا يناثلا و هاولاؤ زف لطفل 3

 نمو هب ملاعلا و هقلاخ وهوآلا يش نم ام هنا كملاثلا و - ةدالولا مصت ملف ةبحاص هل نوكت نأ مصي ماف

 امناو ءايلاب ٌةبحاص هَل نكي مل و قيرقو - جاتحملا هبلطي .امنا دلولاو ءيش لك ىع اًيذغ. ناك ةفصلا :هذهت ناك

 أدتبموهو ثافصلا نم مدت امب فوصوملا ىلا ةراشا [ملذ ]وس ما َلطْبَحُلا كلو دق' غم هلوقك لصفللزاج

 تافصلا هذهل عماجلا مكلذ يا [ يش لك قلاخ وه الإ هلا ال 77 هللا ] يهو ةفدارتم رابخأ هدعب امو

 قيقحلا وه ناك تافصلا هذه هل ثعمجتسا نم نا ننعم. ئلع.ةلمجلا نومضم نع بسم: [!ةودبغاف']

 عموه ينعب ع ميش لك ىلع وه و] ] لاق مث هقلخ ضعب نم هنود نم اودبعت الو ةردبعاف ةدابعلاب

 فيطللا زهوجلا وه رضبلا»+1لائتقالا ىلع تسنيقر»خلاجألا وأ قازرألاةرَه انوش لكل كلام تافص'ا كلت

 [هكردَ او ] هب قاعنت ال راصْبأا نا ىنعملا - تارصبملا كردت ا ةساح يف ىاعت هللا هبكر يذلا

 تايب ر ماسجللاك اعبات وا ًالدا ةبج ىف ناك امب قلعتت امنا راصبآلا نال هتاذ ىف ارَصْبم نوكي نا لاعتم هذال

 كلردم اهكرْدُي ل ينلا ةفيطللا ٌرهاوج١ ىلت كردي تاكرذملل ةكاردا فطلل وه و [راصِبألا كردي وه و]

 اذهو ةكاردا نع فطلتال راصبالا تردي وهن فيطل لهب [رِيِدَحْلا ]راصباا هكردت ا نع فطلي [ففرطَألا وه و
 لن ا 41 هذ 4ك هع هب لإ 2 2"هو2 2 هم 2
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 كل هيوم اذ كمت ىلإ ا باَقتدموهتشم نامرلاو يزل باذعأ مت لجةيذادلاوذق اهعلطوم

 عمم باب 10 د | هم امو مدع دو ولم + هوم م را هدا

 © نوعصي امعىلعت رهزجبس © مأةر يكب تنبو فب ةلاوئرخو ملَحَو نجح ار هر © ودمر موقلت يالمكلذ

 علط نم ٌةلصاح.و ليق هناك هنم لدب اًهعْلَط نمو هربخ لُخُملا نمو ءادنبلاب عر [ ناوي ] و لهنسل
 - ناونت لخخلا علط نم ةجرغم و هريدقت هيلع انجرخلا ةلالدا افوذح# ربخلا نوكي نا زوجي و - ناونق لخفلا

 ونص ةريظن وون عمج ناوذقلا و 1 ىلع افوطعم ةدنع ناوُنق ناك بكار بح هنم يرحب أرق نمو

 [ ٌةَيَناَذ ]ريسكتلا تانز نم سيل نالعف نال بمكرك عمج مسا هنا ىلع اهحنفبو فاقلا مضب ىيرقو - ناونص و

 اهلاني ةريغص تناك ناو ةلخذلا نالو لواذتملا بيرقلا ىنادلا ءيشلاك فطاقلل ةضرعم ىننجملا ةلهم

 ًةبيرقلا ركذ ليو  ضعب نم اهضعب بيرق ةيناد نسحأا لاق و - ّلوطلا رظنفت الرمثلاب ى يات اهناف نعاقلا

 رح مكيعُت ليبارس هلوقك ةديعبلا ركذ ىلع ةبيرقلا ركذب لك و ارهظا اهيف ةمعفلا نال ةديعجلا ركذ كوت و
 يقناثلاو  لخنلا عم يا بانعا نم تانج مث و داري نا امهدحا - ناهجو هيف [ باّنْعَأ نم تدم رث]هلوق و -

 نم يل باَنعَأ نم ثثجَو نا نكن نه حنش وو ]م اتا غو عوا اوفا ا فقمت اغلا

 بانعا نم تانج هبانجرخاو يا ءْيَِش لك تان ىلع افطع بصنلاب تن يرق و - باذعا تابن

 لضفل ٌةولَصلا نيميقملأ و هلوقك صاصتخالا ىلع اًبصتخذي نا ىسحالا و [ نارا و نويزلا و ] هلوق كلذك و

 لابتناا رواد رات ءانوتسا كللوقك راهباشترو نآيشلا هينشا لاقي [ باسم ع راَميَْشَم ] ينيفنصلا نيذه

 ناصرلاو هباشتم ريغ و اهباشتم نوقيزلا و هريدقت و باَسَنِم ريغ اهباَشَنَم كرف و - اريثك ناكرتشي لعافتلا و

 نوللا و ردقلا ىف هباشنم ريغ ةضقنل د اقف ةضعب ىنعملا و - أيوب يدلاو و هنم تنك هلوقك كلذك

 هجرشُي فيك هرمث جرخأ اذا [رمتا أذا هرم ىئا ًاورظنأ ] لامهالا نود دمعتلا ىلع ليلد كلذو معطلا و

 وظن ذم و تدد اعماج ايش دوعي فيك هجضن و [ هعْذُي ] لاح ىلا اورظنا و هب عفتني داكيال اًفيعض اليم

 مضلاب هعْذي و و عبرقو - لاح ىلا لاح نم هلقانو ةربدم و ةردقم ةردق ىلع يا يار

 نون هلل ] تلعج نا هرم كير و - هعئاير نصيس# قباءأرقر امي انتي نب ةجلع نول

 ىلعامهيناث مق نيلوعفم جلا َءكرُش ناك اوغل هلل تلعج نا و  هكرُش نم الدب [ نجلا ] تجصن اوَُعَج
 ايكو كلش ناك نمر: كليرش. لل نخلي نإ ماظعتسا هتدئاف تلق  ميدقغلا ةدئاف ام تسلق ناف الاعلوأا

 ليقف مه نم ليق هناك عفرلاب نأ يرق .و د ءاكرشلا ىلع قلاعت هللا مها مدق كلدل و كلذ ري وإ'ايطناوا

 ليقو هللا عاطي امك مهوعاطا مهنالهتدابع يف مهركرشا ىنعملاو  نييدتلل يتلا ةفاضالا ىلع رجلاب د- نجلا

 نيلعاجلا قلخ ر [ مقَلَخَو ] -راض لكو رشلا قلاخ سيلبا و عفاذ لك وريخأ) قلاخ هللا نا اومعز نيذاا مه

 قلاخالاكيرش قلخت ال نم اوذختي نا مهملع مهعذمي ما و نجلا نود ميقلاخ هللا نا اوملع و هانعم و ءاكرش هلل
 هررصو يب <

 هللا ىلا مهّصئابق اوبسن نيح مِهعاَح هلل اولعجو ينعي كلفالل مهقالتخا يا مهةلَخو عرق - نجالر يمضلا ليقو



 ب ب بببببب ب

 ( عا )

 . ت١ ريم ه

 موق تبلا ا م رخل ورب تدلظ يف اهب اودنهَل ل 2 َلَعَج يذلا وهو © ميلعلا زيزعلا ريدقت

 ارم سءد -<ه < م 5 سوم هرعو مم هدسص م 6 كال مور د6
 نر ٌيَدناَوُهو © وهف موكل د ثتيالا انلصف دق عدوتسمو رفتسمف ةدحاو نسق يلا يدلاوهر 6 تمل

 هاا سد © < عم ورم م6 . 75 دا م امض هس

 نال ساو ًايكارتم ابح هذم جرخن ارضخ هلم اًنجرخأف ءي ل لك تابت هب اًدجْرْخأَف * 0#

 رجغلا ىنومع قشنا اولاق و ةراغَسا و راهنلا ضايب نع رجغلا ىومعوه يذلا حابصالا قلاف داري نا يناثلا و -
 . 9< 01 ٠ .٠ 2 . 0 َء - .٠

 ىورق و # ةضيبا لبق ودبي رجعلا قرزاو »* عع 03 ىااطلا لاق قولفم لىدعشي اقلف رجعلا) ومس ورجعلا عدصنا و

 ىنكسي ام [ىكسلا ]- َلْجَلا َلعِجو حابصألا قلف يعخخلا أرقو - حدملا ىلع بصنلاب للا لعاج و حابصالا قلاف يس 61 حا تاو سى اك 2 هه 5100 < 5 6م م 00

 سنانسي هنال كس راذلا ليقهنم و.بميبح وا جوز نم..هيلا احاورثسإ و..هب اهانيتسا ىنئمطي و لجرلا هيلا
 0 تاو م ا 5 85 -

 لعجو كاري نا زوجك وح ةمامد و ةيبذ هتحارتسال راهنلاب تن ةيلا ىندمطي ليللا و ةسنوملا اهومس مهارت الا اهب

 رامضا ىلع بصنملاف - ثالثلا تاكرحااب انرق [رمقلاو لييشلاو 7 2 اوككسُنل هلوك مم هدف نوح لئلا 5 ا ملا سل 0

 تلق اف  لْيَلأ لم ىلع نافطعيرا ًانابسح رمقلا و سمشلا لعج و يل ليلا لعاَج هيلع لد ٍلعف
 نيز لوقت الو يلا ع ذعم يف هيلا فتاضملا لعافلا مسا نال ةيقيقح ةفاضالا و لحم ليل نوكي فيك

 ةفلتخملا ةنمزلا ىف رمتسم لعج ىلع لادوه اننا ينم ىنعم ينوه ام تلق - يما اورمغ حرا

 ىاع فطع رجلا و - ناسز نود اناسز دصقت الف ماع ٌرِداكهللا لوقت امك ح هما َقلاَقَو بح قلف كاذكو

 قايوسج# ولب اًنايسح نللوعج# رمقلا و نسمفلا و ةزيدقت تفردج“# ري و ءادقبالا ىلع عفرلا و - ليلا ظفل

  امهريسو امهرودب ملعي تاقرالا باسح نال نابسح يماع امهلعج اناس رمعلاو قشنقلا له ىنعسو - ناسك
 [كاذ ١! ناركشلا و نارقكلا ةريظنو ٌبسح ردصم رسكلاب نابسعلا نإ امك تسكير ضم مضلاب [ نايل :

 امهركس و امهربق. يذلا [ زيزعلا ريدقت ] مولعملا باسحابرييستلا فاذ يلا ًنابسح امهلعج سلا ةراشا

 امهيلا اهفاضاو رجا و ربلاب ليللا تاملظ يف [ رجلا ورمل تملظ يف ] امهريودتو امهريبدتب [ مهلا ]

 هلم ناكم مسا عووتسملا ناك رقتسملا فاق منف نم « تاملظاب قرطلا تاهبتشم ُهَبَشَوا - امهل اهتسبالمل

 عدوتسمو محرلا ىف :رقتسم مكلف ىنعماا و «لوعفما مه عدوتسملا و لعاف م م) ناك اهرسك نمو ارد هوا

 نوماع ليتل تاق ناف -عدوتسم مكذم ورغتسم مكذمف وا - -اهتحت عدوكسم»و ضرالا قوفرقتسم وا - بلصلا ف

 مهفيرصت و ةدحا و سفن نم سنالا ءاشنا ناك تلق - مذا يي ذب ءاشنا ركذ عم نوهتفي و موجنلا ركذ عم

 اقباطم رظن قيقدت و ةنطف لامعقسا وه يذلا هقفلا ركذ ناك 58 و ةعنص قدا و فطلا ةفلتخم لاوحا ند

 بسلا نا ينعي يماخلا فاذدإ نم فخم لك تين [ يش لك تناوب ] ةءاملا 6 هب انجرح ] هل
 زا حا عم

 ىاع اهضعب 8 دحاو دامب عقب ىلاعت هللا لاق امك ةنذقم كي تابجسملا و ءاملا وهو دخاو

 م ءمممم مومو

 روطو روعاك نصلح ردففلا "لاقي رضخا اك أيش يل حل تايحلا نم [ هم اًمجرخاف ] لكألا ىف ضعي

 . ا 5 50 وو و 5 0-2 2 52

 وهو 1 ابكارتم ايح 1 رضخلا نم [ نه جرخ" ] ةبعلا نم جراخلا تابنلا لصا نم كس وهو
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 0 2. ه2 تاو دوم عدس نايا هيد د 1 م هدو ومو -

 زو كر ارسم هع مز جيم هيه 0-2 26 .ه 1 ع 256م 3 عمم رعامم ع

 ا مكيف مهنا مكمعز نيا 000 ناو 0-0 ءارو مكفاوخ امو كر ةرم لو ا

 5 -_ ْح ونوم همر دل هرعوص تير ص هرج هو سي 5

 تيسر و يع 1 جرب * ىوُذلا و بَحْلا قل هللا نا ف نومعزت مكن امم مكلع 1 مكنيب عطقت دق

 ك4هءدءإ ىو 0 هو

2 
0 - - 

 فىلذ“ كي ا ا كل حابصألا قلاف © نوكفوت ىنافهللا مكلذ ١ يح نم ثيملا
 تل

 هدمصمدب

 كتذولا اوديري نا و - عزخلا دش نم هب نوبذعي امو ةتامالا ثقو اوديرب نازوج# نورت 1 1 صالخلا ى لع

 فإنا ادام | وا ادي دعنا ناوهلا [ نوهلا و 52000 خزربلا ىف باذعلا هدف مهقعلب يذلا لواطتملا دتمملا

 ا ىد آرف ] اهب نوخموت ذ الف [ َنوربتْسَت هيا 7 1 هيف ىممخلا و ناوهلا ىف : ةقارعلا ديرد وس 1 فكاوقك هدلا

 اهنا مكمعز ينل مكنات وا 0 عو مكايند صم 50 و هيلع مرج اهو مكدالوا و مكلاوها نع ىنيدرفحم

 »اه تنل

 [ مكنلوخ ام ممر 3 دكارقنالا ىف اهيلع متدلو يذلا ةئحبلا ى اعا [ةرَم كولا 001 مك ] هللا وك شو مكتراعغش

 الو اريقن ا اولمتحت ملو مكعفتي مل [ كروب ا ةرخآلا نع هب 00 ايندلا ْىن ميلع 2 اناضعت ام

 1 3 ب 0 5 3 ١ ا هوم 3 5 0

 مهجف ءاكرش هلا اهولعج دقف اهودبع و ةبلا مهوعد نيح مههنال ع 5 [ وكرش ميقا مكسفنال هومكم دق

 00 2 مم

 م تقاخ, امك 1 ناكروع يراه اين وس 0 ىنيونتلاب واع ىورش 5 مهداعبتسإ قو

 ود مم ” تم “6 35 : مهب 5

 | مكنيب َعطَقْتإ مكل انقلخ لثم ًايجم يأ ارح ردصمل ٌةفص بصخلا لهم ين 0/1 وه لم يا يف

0 
 هردصم ىلا لعفلا كذسا اع امهنيب عمجلا 32 ديرُد ىنيئيشلا نيب عمج لوقت امك مكذجب عطقتلا عقو

 ةءارق يف و - مكماما و مكفلخ لتو5ُ لوقت امك فرظلا ىلا لعفلا دنسا دقف عفر نم و ليوانلا اذهب
 هرب سمس <

 نيقشلا دارا دهاج# نعو - رجشلاو تاجذلاب [ ىونلا و بلا قلف ]+ م كذب اس َعْطَمَت نا هللا دبع

 فطخلا نم يماذلا و ناويعلا ىا [ تملا 5 ٌّيَكأ 3 5-2 ةطنحأا و ةاوفلا ىف ىنيذلا

 نيدلف .ناغع هينا و ناويحلا نم ةئيملا ءايشالا هذه مرتع 0 وألا دا كيجلارز (ضييلابو

 - تيما نم يما جر ةهلوق دعب لعافلا مسا طغلب يحل م « تيما م جر“ رة5]1لانر كفيك

 10 عقوم ةعقوم تيما ى 5و م َّيَحلا 7-5 لعفلا ى اءال 0 9 قلف ىلع ل علو

 3 : 1 رم 0 5
 يعلا جارخا سذج نم ةديماعلا رجشلا و تابذلاب ىونلا و بلا قاف نال نوتلااو 5-5 ١ قلف .هلوقل

 3 علزاو» ١ < 16ه هوز 6 هو - 8 .٠
 ىيحملا م كلذ [ هللا مكلذ ] | هدوم دعب ضرالا ى رولا اوق ىلا ىرتالا ناويعأ مح يف يماخلا نال ثيملا م

 سمات سمع

 *« ةربغ ىلا هيلوث نع و هنع ورم تفك [ نوكفرت فاك ةييودرلا هل ع 9 ءالا وه ثيملا

 در لخذفا «رعش « هلوق دشناو ريبص عمج ةزمهلا ينعب نسحا ارق و - يب ب يمس ر حانبطمللا اكان ؛ فا ءارعش « هلوق دشنا ةرمهلا يتغمي رسحلا ارق واد حضلا هن دصمم [ حابصالا ]
 ةتتتتتتسوو م2 6 4 1 00 و 0 7 59

 امف 0 5 و يسم جيو نيردصمم معلا ةوزععلاف * حابصألا و راما جادت * حاير ىنب و

 تلق « راهن ضاهب ى علو يفت » ع« داس دصلا«.. ىنع قافنت نوللا كا 0 ىنذعم

  يدصلاا عاب 7 يدلا هاضقنمو ليللارخا يف شجغلا يهو حابصألا ةملظ قلاف داري نا امهدحا - ناهبجو ةيف
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 هدم اد دءزوا د تم < و 2 ا 0-5 مرمنم 6ه ١ صم 1 هرفي را ةمسص سوس

 دس 0 ع 0 هب نوُدمْوب ةرخالابا نونمؤي وصلا 6 0 0 م ارنا ادب 3
 22 34 00-0 200 3 هي ل ا

 : : َك 5 ئيياص هوم < 2 مد 9 6 9 5

 دئاوفلا و عفانملا ريثك [ كلرجم ]  مهردل وا هل ةلص نوكي ناو - نومعلي نم اللح مهضوخ يف نوكي نا

 بتثكاا نم ةهمدقت ام قيدصت و تاكربلل هانلزنا ليق هناك باثكلا ةفص هيلع ّلد ام ىلع فوطعم [َردْنَدَو ]

 هنو نمانلل عقر نسما هلو! ناكم لينال[ نيزقلا م0 قكم عليو اعلا ربات ردت ردو راد

 ضعب يف قلي عمفو هنعش و نضرواجسلا ضعبل و اًناش مظعا اهنالو مهر اهلك ئرقلا لها ةلبق

 اهنوفاحا و ةيقاعلاب نوةدصي أ. ةرخآلاب ن وم نيدْلاَو ] * يبانّنم و يلاخر ل ىقلم ئرقلا م 16 * ةلحر تايرقلا

 فروخلا هب لزي مل اهفاخ نمف ةبقاعلا فوخ ىيدلا لصا نا كلذ و بانكلا اذهب [ ني 1

 ىلع ةظفاحملا يف هل ًافطل تناك اهيلع ظفاح نم و نيدلا دامع اهنا ةرلصلا صخ و نمؤي ىنح

 [ ميش هيلا يمل د يل يحرأ لاق دا ] ًايبن هثعب هللا نا معزف [ ابنك هللا ىلعا رفا ] ءاهتاوكلا

 ماس و هلآ و هيلع هللا خلص يبذلا نعو - يسنعلا نوسألا 2 تاذك را باذكلا يفنعأا ب

 امهجعنإ نأ ىلا هللا ىحرواف ىنامها و نع نا تسل نم نيراوس 0 1 ناك انل ىري اميف تأ

 ٌيسنعلا وسال ةاعنص باك و ٌةمليسم ةماميلا ٌباَذَكامهذيب انا نيذللا نيباذعلا امهنلوأف يذع اراطف امن خفنغ
 6 ءمود سلم < م6 تو اص اضااض همه < تت

 لوسرل بتكي :ناك ئشرقلا حرس ىبا: نب دعس نب هللا دبع وه [ هللا َلْرْنا ام لثم لزنام لاق نمو ]

 اًميِكَح اًميلع لاق اذا اًميكح اًميلعوه تيك اًمِياَع اًعيمَس هيلع ىلعا اذا ناكف ملس و هلآ و ةيلع هللا ىلص هللا

 نم هللا دبع بنجع ةيآلا رخا ىلا نِيط نم 320 نم ناسنالا انقلَح دقلو تزن اًملف اًميحر اروع بتك

 فتن كلزن فكلذكف اهْنْنكا مالسلا 0 لاقف نقل | نسحأ هللا َكِراَبَتَف لاف ناسناا قلخ ليصفت

 لاق امك ثلق دق اًبذاك ناك ندلو هيلا يحوأ امك يلا ىحرا دقل اًقداص دمح# ناك نُدل لاق و هللا دبع
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 ه آريو وم بمص مر هر

 قحاب هلوق ةياع لد فتردحمب موهلا باصطتنا و - ْقَكلأ ةلوق نوكدف 4 2 هتاضقل يا قحلا هلوقل لوقي

 0 َرْزأ ] - جدملا ىلع ةعافتراو بيغلا ملاع وه [ بمْدَعلا 0 ] قحلاب موقي دقي و نوكي نيح و ”ليق هناك و . 5و

 لكم عاف رز لزرنو نوعتاكيا 4 كفرقالارو ع ةينايرسلاب همسا نا خيراوتلا بسنك يف و.- ميهاربا يب' مسا

 ءادنلا ى ء مضلاب رز عورقو - ديب ال نايب فطع وهو مهئامسا ىم اههبشا امو غلافو اش و رزاعو رباع و حرأت

 0 نش ناك ى يتالا 57 سيق ىبا زجن 6 هت دابع ةموزال هيزجتي نإ زوججف مذص مسا رز هلال

 دايس ناكبسأ نيت انيق يف اًرجَن ءامساي ىعدا *ر عش « نيثدحتلا ضعب رعش يف و تايثرلا سيق نبا ليقف

 ارز | ء عرق 1 ما هيلا فاضعلا مقار فاضملا فذعف رزآ دباع ديراوا * يئامسإ ضعب تحض

 مخص مسا وهو ةذون ١م ةبوصخم ءار و ةنكاس ءاز و ماهغتسالا ةرمه دعب اهرسك و الزمهلا منغب يبا ا 2

 راكنالا مكح يف لخاد وهو اريرقت و كملاها انيبثت ةهلا امانصإ نخخت لاق مث راكنالا ىلع ارزأ دبعتا | انعم و
 َّظ همام ه 0 ام 1 هس صم ام - : صم هم2 سمح 22 ُ 1
 ةلمج ميهربا يبرذ كلاذك و هلوقو ةيبال ميهربا لاق ىلع ففطع [ ليلا هياع نج املف ] +! نايبلك هنال



 اعنالا ةروس

 /. ءرجأ]

00 

0 

 ال . .«# مم تع 52 ح - مدعم - 6 ا 51 5س

 اهنم دخْؤي ل لدع و لدعت ناو ميْفَش اويل و هللا نود نم اهل سيل ” تدسك امب سفن لسبت كس
 مرو مام - هدوم بص يي دا

 58 نم اوعدنا ل ع نورفكي اوناك اب مهلا ٌباذَعَو رمح ن 0 م برش - مم 0 امي اوأسبأ نيذلا كو

 1 هن هو 7000
 .٠ .٠ ٠ ص عمل :

 ضرألا غر ىيطيشلا 2 ىدلاك هللا اًددده ا 0 ادباقعا ىاع كرنو انرضي الو اًنعفتلا 16 هللا 0

 طوي اوم < ن مو هلو دة م م هيع توعد (ه-هم صع ل سم دع جي 0 20 عم 2 دم و م

 اوميقا ناو © نيملعلا برل ملسما اذرصاو ” ىدهلا وههللا ىده نا لق ” انثث ١ ىدبلا ىلا هنوعدي بح“| هل

 كلذ ىباي مهباسح م ةلوق نال ديرا نمل ده قم زادلا) لؤنامب فكلوقك 2 يش ا لح ىلع اًفطع
2 07 7 4 05 

 اوناكاصو ماخصالا 3كابع نا 0 اذ اوهلو ايعل تار ذخاب نأ تمحت ناك يذلا يخيف يا [ 7 31 ابعل مي اوذخلا ]

 57 موالوبشلاب ابلمعل معلاو سفنلا ىوه عابتاو وهللاو هعللا باب نم ىاذ ردغو بسثا سلا ورئاعجلا مرح 0 هيلع

 يذلا مهذيو اوذخّاو ١ - مهل افيد ١اه هردغ و ماخصالا ةنابع ِن ممول و تبعا وه مم ارذختاو 1 نجلا نود لزعلا سنجح

 ةنومظعت كن موةىلكل ةللإ لعج لدقو ئ اوءزهكساو هب اورخس ثدح ارو يعل مالسألا نيدوهو هيلا 0 وفل

 و و .٠ - رب 6 ا 1 1 7 6. ١ - رم

 ريغ اجعل و اوهل مهديع اردخت١ باّدكلا لهاو 0 .شملا نم ميلك ساخلا و هللا مها ركذب ةنورمعي و هيف نولصيو

 هر هر

 لغتشتالر ممئاركساو رمي ةكقب لاجثالو مفع ضع[ مهرذ ْ ىذعمو و  ةللا ةعرش 0ك مهديع اوذختا مناف ى يملسملا

 - اهبسك 5 نهترت روصاخعلاو ةكلبلا ىلا لست نا ةداخ# [ قيس لمح نأ ] نارقلاب يا [ هيركذو ] * مهيكبلق

 3 - 5 هو : مو .:

 فكياع اذه ةذصو »* مرج ر يغب قتل ىلاسيا و* عا* لاق ماسملا علمي هيلا ماسملا نذل عذملا لاسبالا لضاإ و

 7 تك . 5 . . 6. 2. و .
 دنشاإ ١نا لجرلا رش لاقي روسجلا كيد ةنأل وأ ةدرك نر معاذامال عاجلا لساجلا و روظح* مارح يا لامست

 د14 دفق نارا ىلا ( لذ لكل لادكو ناز.) «بفحملا في قتم ١ نسياعلا »ولاشي اولاق ناز لا ذاقب هلقومع

 و داع 2 يي و 1 ءافو  .,ىصملا ىلع ابصنت ردع ّك - هلّذمب 5 قمل دعي يمداغلا نال ةيدغلا ا

 قد اًبنم قي و هلوق يف اأو دخلا: ةيلآ' دذسيالغوردضم انهه لدغلا-حلا 0 1 [ اهم ] «ارق

 تلزن ليق * اوهل و اجعل مهفيد ىنيذجتملا ىلا ةراشا [ فاو ]- هيلا «نانسا رصف هب يدغملا ىذعمبف
 هر 0 رع هو 51 و 3 3

 ديعنا [ وعدنا لق ] ناثرالا ةدابع ىلا نمحرلا دبع هئبا هاعد نيح هذع هللا يضر قيدصلا ركب يبا يف

 دو خارشلا اي ١ ىيعجار [انباقعأ ىلع رن ] اه اذعفن ىلع ر دقي ال ام عفانلا راضلا هللا نود نم 7 ا - 3 ب < . 0 . 9 .٠

 ناليغلا و نجلا ةدرم ةب تيه ى كلاك 5 نيطيشلا 7 ل ىلا ] مالسالل انادهو هئم هللا اندقنا ذا

 يوبخسملا اذهل يا | 0 ا يردي ال ةداجلا نع الدم اهتاق[ب ناريدعيلا ةمفلا, فأل  نسرألا
 >7 3 3 .- - 5 3 مد م اعو 2 وسم و6 0 24062

 نولوقب ىدبلاب ميقتسملا قئارطلا ىمه وا- يونسملا قيرطلا ةردبي نا ىلا [ىدبلا ىلا هنوعدي] ةقفر [بس<<!]

 برعلا ةمعزت ام ىلع ىنبم اذهو مههنأي الاو مهبيجي الا ىجلل ا 1 فسنعإ دقو [ ادنئا ] ل

 نع لاضلا هب هبشف ناطيشلا هطبختي يذلاك هيلع ياوتست ناليغلا و ناسنالا ىوهتست نجلا نإ هدقتعت و
 [ هللا ىده نا لق ] - مهلا تغتلي الف هيلا هنوغدي نوماسملا و ناطيشلا تاوطخل عباذلا مالسلا قيرط ا 1 ل 5 ! 00-0 5

 لاضلا آل قع َدعَب ذ مف اذيد ماسالا ريع عا خاب نم نمو يغ و لالض ةءارو ام واةدحو لاو 1 مامألا وه و



062 

 دو هد ةروصم رث ه هي كت صدقا عج مساقم د مة رت موب هرع+ ءض م -ه د <

 2 اكتم 1و + 0 يلوا ففرصن فيك

 2م 0 ٍ هموم 8 ص >2 نللا 5 مهد هود -«ه 20 ا 0 ه2 26

 6 م موهم س6 < اعمص ”س ع 0 < 3 ّوط 32
 ص نوقني ع ىلع 8 و © نيا 3 ف : ىلا ا 0 الف ىطيشلا َكنِيَسْدي ام 0

 مس 7-6 د نم م مو 2م -653- وه- - اذه © 0

 م ليق و - نوراقب فسخ و نوعرف ّقرغا امك [ مهاجر تت نموأ ] نافوطلا جون مود ىلع لسراو

 رطملا سبح وه لوقو - مكديبمو متل لبق نم ٌمُكاَحْرَأ تحت نمو - مكنيطالس و مكرباما لبق, نص مك
 نعم و مامال ةعياشم مكنم ةقرف لك ىثش ءاوها ىلع نيفلتخم اًقرف مكطلخب وا [ اًعيش مسلي وأ ] تادخلاو

 ىنح « ةبيتكب اهنسِبَل ةبيتكو هرعش « هلوق نم لاتقلا محالس يف اوعبتشيو اوطلتخجف مهنيب لاذقلا بشُدُي نا مهطاخ

 يتما ىلع ثععببال كلا تلاع ملسو ةلا و هيلع هللا 0 هللا لوسر نعو * يدي اهل تضخ ةفصتلا اذإ

 يربخا و ىنعنمف مهذيب مهسأب لعجب ال نا هدلأس و كللذ يناطعاف مهلجرا تحت نم وا مهقوف نم اًباذع

 نتلض هللا لوسر لاق مكتوف نم لزن امل هللا دبع نيبرباج نعد - فيسلاب ىنما ءافنأ ىا مالسلا هيلع ليئربج
 هس مم مرعب

 ىنعم و - نوشأ ناتاه لاق اعيش مكسجلي وأ مكلجرا تت نم وأ لزن املف تل ذوعا مآسو هلاو ةيلع هللا
 0 4 5 0 .٠ : ل

 | قكا وفور 1 باذدعلا لل عجار [ هب 0 ] هلوق قى ريمضلاو - ةدودعملا باذعلا فانصإ دحاب نديعولا يالا
 م -

 امنا ًارابجا بميذكتلا نم مكعنما مكرما يي 2 لكو ظيفحب [ ليكوب مكي تل منيب لري انا: اذن لل

 رارةئسا َتقَو 0 ]هب مهداعيا و نودع مهذاب مهتابنا ي ذعي هب ًاينب 0 هك لكل ا اه ف 1 رذنم نإ

 كا اهب ءاز ازهتمالا ىف [ اذن يف ا نارقلل هب ب يف ريمضلا ليف و - هلم كيال لوصح و

 هموم

 يف اوضوخ# 50 ] مهذع 5 7 سلال ف 1 مم ضرعاف ] ] كلذ ىنولعفي مهتيدنآ يف شيرق تناك واهي

 ىنح هتسوسوب كللغش ناو [ ىنطيّشلا كّنيِسُنَي اما و و ] ذئنيح - نا سأب الف [ درع ثيدحت

 َفّنْيَسْنُي ترك ىهنلا ركذت ن !"كحأ ىركذاا دعب ] مهعم [ نعت ف ] مهتسلاج# ى ء يبذلا ىسنت

 امم اهنال نيئرهتسملا ةلاسجم عبد ١» يعنلا ليف كريستي" ناطيشلا ناك قالا دارت لآ زوج# و - ديذشتلاب

 هسمدوّدلد سو 5 رم 8 2 4.٠ 0 6١ه ب 2 5 202 0

 نوني نيدلا ى اءامم و *] مهعص ةجاع كاذهبنو ايوبك كلارركو نا دعب ىركذدلا دعب دعت الف لوقعاا ةركذت

 [نكلاو 1 مب دونذ نم هيلع نويساح# اممم ميش مهنوسلاجي نيذلا ى نيقتملا مزلي امو [ يش نم مهباصح نم

 02 جب و هن -

 [ وشي ملل ] مهتظءوصو مها ةهاركلاراهظا و مهنع مايقلاب نوضوخب مهوعمس اذا [ ىرُكذ ] مهوركذُي نا مهيلع
- 

 ركب 0 ا نيدللر دمدخلا نوكف نإ وكت د مهتءاسمل ةهارك و١ ءايحت 'ضوخلا نوبانع مهلعا

 0 00 00 ع 0 - <" 00 ١

 ّ نارقلاب اوةزهتسا 0 موقن اذك ىلا اولاق ىنيملسملا نإ ينزو - اهودادزي و مهدوقت ىلع اوكيتي نا ةدارا

 0-2 أ 1 ا 500001 :

 نوي نأ زوجت اعل 6 مهيلع نع ١ د ىلع 5 اريكذت يا ئركذ منووكذي راو ىلع ادصن نوكي نا

| 

 ير

 اك ع



0) 

 5 ع وص دم ةرورم مج رب م ممر سك وظ هر هووو - هام بو م ور مهم وم 8 5 صوص
 ” ةظفح مكيلع لوني قع رهو 6 يك امب منحني مث مكعجرم هيلا مل 0

 و مص؟ هيو هه معو

 معلا هلالا قعلا مهدلوم هللا ى 7 و نوطرشإ ال 1 لع هقفوت ثرملا حا 8 اذا ى

 96 م جا مدمج < 0 مسمر < سم هر هوو ءةكشقد و همدء مر ع

 نم اًندجا ْنْنَ ةيفخو مدخل لحرس ورا تدلل ع ماجن نع لاو ليوا عت رك

 هممع هرو عم مسوس معمم” عا م 000
 ىلع م كو مل متن م لك نمو اين 0 هللا لف 5 © يركشلا نم نون 5ك

10 

 . ّط هرب د .- 0-0 سو ل هي - 3 هروب ريم هدوم مم ؛هماه رع وص مزيل نإ هادو اة د١ ع1 2527 ناع
 0 ضعب ساب مكصعب قي و اعيش مكسبلي را ملجرا تح عفوا مكقوف نم اياذع مكيلع فثسعبي نا

 ةاكو ' 5 0. ه 6 10 ا 5 5 د

 مُكحَرِجاَم ماعي رإ| فيجا كك ليلا نس 58 0 5 م 0 اناس ف
52-2 

 "اجا دوطت ىلا يك ناش يف رود قلا ن مكعب م 1 عاف مكتعبب مث ] هيف مانلا ص تبق اه[ راها

 لج عقم ةيا ] اذك رما يف لوقإ ف يذتوعد ميذ فكاوقك هلجإ نمو راهخلاب مانألا بسكر ليل"ب مونلا نم

 جر ةااوهر [ مكعجرم هيا 2 مالا ىلع مهئازج و ىتوملا ثنعدل ه«ررَضر هامس ارك [ ىَمَسُم

 ملامعال نيظفاح ةكئلم [ ٌةَطْفَح ] مكراهفو مكليل يف [ َنوُلَعَت مدلك امي مهنتي مث ] باسحلا فقوم ىلا

 دئاوف ىم هب فاي ءيش نك يعبملا نما تدع ناك دنا يناتسجسل تاج جيب نموت نويتاكلا ةارعلا و

 هلق اف - كيدي امهءاضيا اذهو متاحوبا لاقف ةظَفللا ظغل بتكت ةظْفحلاءيدش تنإ هيف لاق ىنخي عا

 ةكئالملاو مهيلع بيقر هللا نا اوملعا نا مهنال كابعلل فطل اهيف تلق اهتدئاف امف ةكئالملا ةبّنك نع هملعب ينغ 0

 يف داهشألا سؤر ىلع ضرع فئاحم يف مههلع اهنودتكي و مهلامعا مههيلع نوظفحم مهب نولطوسةقلخ فرشا مه نيذلا

 توملا فلم مهو هحرر ثفوتسا يب [انَلسر ةذقوت ] ءوسلا ىم دعباو مهبقلا نع مهلر جزا كلاذ ناك ةميقلا فذاوم

 فوطيولا تيب لها نمام و ةلواذقي ى رمال دوا ديس ءازوت ةنارعاو

2 

 [نوطرعي ] ةافولت ىنعمب اعراضم و ايضام نوكي نأ زوج و - ل رق و - نيترم موي لك ّ مهيلع

 هباورمأ امره نوصقني 0 يا نحلإ ةزواجم ظارفألا و ,دنعلا نمزيخانلا و يناوناا طيرفتلاف فيفختلاو ديدشتلاب

 03 هن

 [ حلا ] مهروم' ع هئازج و همكح ىلا يل [ٍهّللا ىلا اود ]هيف نوذيزيآل را
 ةاعمولا ب نيؤساتلا عر َومَو١ ليتات جيانا 1 مكحلا هلآ ] قعلا اب.آلإ مكحي ال ىذلا لدغلا

 نع زاجم [رخلاو رجا تماظإ قع هلا هلل دمحلا كا ردو دما يلة هنا كلا يرق و باسح نع باسح

 و - ليللاك اع ىتح هتماظ ثدنشا يا باوك رذ مويو ملظم موي ديدشلا مويلللاقي امهلاوها و امهفرات#

 هللا فيسك اوعرضتر اوعد اذلف مهونذب رجلا ىف قرغلاو ربلا ىف فسخلا نم هيلع . نوفي امم كاري ا زوجي
 ةملظلا هذه م [ 58 نم ] لوقلا ةدارا ىلع [ جا ى نكي اهتاملظ نى ا قرغلا و تفسغلا مينع

 م
 لسا تث.ه ودرع ه عم و

 يذلاوه [ رداغلا وه ] رسكلا و مضكلاب ٌةيعاخو - رع و ديدشكلاو فيقخلاب مكي يي ب 7 ذيل

0 1 : 2 
 ةراجكا ليغلا باحصإ ىلع و طول موق ىلع رطمأ امك [ م نم اَباَذَع ] ةردقن لماكلا وهو ارداق ةرمكفرع



 ( اكيد )

 نوُلِجْعَتْسَت ام يدع ام * هب متبذكو يبر نم ةيب ىلع يذإ ل © نعل نسا اسَراذإ تلت

 نوليحتست ام يدنع نأ ول لكم بوكا يل هلل آل | مهلا 0
| 

 7 َّ مىبلوص كت 5 .- وى 2 و

 ا ا ايلعيي 9 ِبيْغْلا متم هد و 6 نيملظلاب م لع هللا و * منجي و يي رمالا ىضقل ةب

 هماص 6 هم مد َِق مط هوم

 بطر و ضرالا تمّلظ يف ةبح الو 1 ا ةقروأ نم كك ٍِ رخص رمل ننام ماعيو

 مو م هو 1 5
 ىضفيل هذ تعي راب | مكحرج ام ملعي و ليلا موني يذلا وهو © نيبم بنك يف ال ساي 8

 ءيش يف ئدبلا نم انا امو لاض اًناف مكءاوها تمعبتا نا يا [ اذا تلكَ ْدَق ] لطابلا ةبناجم و قعلا
 ةنيب ىلع ْينا لق ] هلوقب هعابتا بجي ام ىاع هذ اعبتم ئوهلا نوكي نا فن امل و - فاذك مكنا ىنعي
 مه -دلا6م

 هاوس دوبعم ال هذا و يبر ةفرعم نم ينا [ هب متبدكو ] يبر نم ةنجبا ىلع ينأ هلوق بنعم: | يدر»نم
0-10 

 رمالا اذه نم ةنيب ىلع انا لاقي هريغ هب متكرشا كثيح متنا هب مدبذك و قدص دهاش و ةعفاو ةجح ىلع
. 0-3 - 

 هبضغ ةدش و هللاب مهجيذكت ماظعتسا ىلع هب لدامب هبقع مث ليلدب فدنع انباث ناك !ذا ةذم نيقي ىلع انإو

 ىنعي [ هب نولجعتست ام يدع ام ] لاقف لصاتسملا باذعلاب اوصفاغي ناب ءاقحا مهنا و ىلذل مهيلع
 5 50 ىلا هت عمر 206 022 22 - هءضص م همد 706 5 : ١

 - مكباذع ريخات يف [ هلل لا كل نا ] ءامسلا نم ةراجح انيلع رطماف مهلوق يف هرايعتسإ يذلا باذعلا

 وممم» مد س 024
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 تحت يبرد هدو امير مكعلا و قحأا عبدي ىلا قحلاو ضقت كرت ورح 1 ىطضاعلا 97
 هرم م” < هم ومد معو

  منيبو يزمبرمألا ئ يضقل ] باقعلا ى نم [هب نولجعتْسُتاَم ] يناكما و يتراق يف يأ [ يدذع ناول ] هرثا

 كر [ نِيملظلاب ملعأ هللا 1 0 منص ترولختل ودب مكبيذكت نم ًاضاعتما و يبرل ابضغ الجاع ىدعلهال

 دعب يوتا ب بوصة ىبعب ور ]اب ىلع ليقو - مهباقع هنك نم ةمكحلا ىف بجي

 ةغص هناب تلق  قعلا بصننا مب تلق ناف  نارقلا وا نايبلا ليرات ىاعرهمضلا ركذر ةنيبلاب يل هب 9 مُكيدكو

 عنصي يا اهعنص !ذإ عردلا ىضق مهلو3 نم هب الوعفم نوكي نا زوجبو - - قعلا ءاضقلا ي يا ىضقي ردصمل

 ظفللا طخال اًعابتا تلق  طخلا ىف ءايلا تطقسا مل تاق ىأف - قحاب ٌيضْقَي هللا دبع ةءارق هسا

 ام ىلإ اهب لصوتي ىتافملا نال ةراعتسالا قيرط 0 متاقم ]:يبيغلت لاعج + نينكاسلا ءاقثال ظ فلا ىف اهطرقسر

 ىلا لصوتملا وه هنا داراف اهيلا لصوت متغت فيكو اهمصتافم ملع نمو لاففلاو الغلا هن قر تسملا راتجلا ٠

 -نزاخخملا ىف امم نىلا ليتاوهيا دف ملعيو نزاخملا لافقا متاغس ةدنع نمك ةريغاههلا لصوتيال هدحو تايدقملا

 - ةبَحألو ] نزخم' اؤهوب ميملا منع , منفم عمج يه ليفر - مهتاعم ئرقو - ح اذغملا وهو مهو ح عالملو

 ءايشالا هده نمد ءىىش مم طقسي اص و ليق هناك اهمكح يف لخادو ةّكرو ىلع فطظع [ سبا بطرلو

 تا يسلك ةلوقإ ريركتل اك [ ٍنيبم بنك ْيف ذا ] لزق يتعالج اه

0 

22 7 
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 0 - ناهجو ةيفو عفرا اب سباو الو ا 5 ةدح الو عورشو - جوللاوا هللا ملعب زدجملا بسككلاو د

 ريخ وهو ] ةماستا ىف ليجعنلا و ريخاتلا نم ىضقيام .لك ين قعلا ءابضقلا .ىل 0



 (حكرللا

 مرو َّظ مور همسي كام ه م

 مكبر تيمنك مكيلع م ا” لكاكنيلب نوكسؤنلا ليدل كلج اَذإَو © نيركشلاب مبدل لأ انني نم ملم هلل « ماعنالا ةروس

 تا |
 ه-

 ع

8 
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 ه6 5و. © ؟مرعص ريبتويص#م ساسض ىم ل - يك 34 م ةءجمدمس م

 لصفن كدر ميحر 0 هدعب نم بان مث ةاهجب 0 نم هلأ ةمحرلا هسْفن ى 1

 0 سهرة ل موو ةممدةم اع م ب ه دن م م اس2

 اوما عب 1 م هللا نود نم هنوعدت يذلا دجعا نا تيهن ينا 00 6 * نيمرجُمل لهبس نيِجَتسََلَو تيزأ

 مو سمس اوم مد

 يرق و - 0 بجسم امل م نأ بمدبسدلا ةجو دا 00 3 افطع 00 نا 7 5

 همم عما

 هللا معنا يا [اني نم 0-0 هللا 0 5 [ هالوها ] نيملسملل نولوقي انك ايون كا ايل :

 اراكذا ءارقفلا و ديبعلا مهو ءاسأو درلارو نوصدقملا نب مي واكنود نم ةدنع مهتدعسي ف و قعلا ةباصال قيفوتلاب ميل

 ام اريخ ناوول - اذهب نم هيل رْكْذلا ي لا دوعن و ريخأاب مهنيب نم مهيلع انوفمم و قعع' ١ ىلع مهلاثما نوكي نال

 لثم لوقي اال هنال لوقا اذهل ًابهس مهناقتنا ناك ىنح اونتتفاف م هان نخ ككل ذر ارلوقيل مهاد ل نئنعمو , هيلا ١ انوقبس

 هقفودف ركشلا و ىناميالا هله عقي ىمب ملعا هللا ي [ َنيركشلاب عاب للا نيكيلا] نوتفم لودخ الاذه مهلوف

 مهيبلا هللا م الم غيابتب ارما نوكي نا اما "ا [ مكجاع م اة طووتلا ةعذميو هلذخجث » ةرفك ئ مهصصبإ نمد و ناميالل

 [ ٌةَمَحَرلا هسْفَن ى 16 مكبر بنك ] هلوق كلذك و مهيولقل اجييظت و: مهل اًاركا مالسلاب مهأدجي ناب ارما.نوكي نا اصاو

 ىلع رسعلاب هناك هلا كيرق و - مهذم ةبوتلا هلوبق و هلآ ةمحر ةعسب ةهرقديا و مهرسجلا مهل لوقي ام 5 03

 يف [ لايجب ]-ةمحرلا نم لادبالا ىلع ىتفلابو [ مم لمع نم هنأ ] ليقف ثرسفتسا ةمحرلا ناك فاذيتسلا
 دوي ام لمع اكرم بنل ةلاحلا عن ر اعاقة يزا | عهدك ناينعم هيفو لهاج وهو هلمع يا لاعلا عفوم

 ريئدتلا و ةمكعا| لها نمال ليجااو ةقسلا لها نم وهف :ناظوأ ىلذب ملاع وه و ةدجقاعلا لو ةررصلا حفلا

 لهاج هنا يناثلا و * الهاج كلت مل ر دمع ىلع تلبج »اهتز ةيشع تاق اهنا ىلع «رعش هرعاشلا لوق هذمو

 ةتيفيك و ةلاح ماعي ىنجح رع مدُقي ال نا ميكحلا وحلا ساو ةرضملا و ةوركملا نم هب قاعتي امب

 [ َنيِبَدَسَتل و | ىرق « ةدسفم اهنا ملعي ماو اولأس ام ىلا ةرقكلا ةباجاب راغنا نيح رمع يف كلزن اهنا لهق و-
 نسا ابا لاقي لِقِبَسلا بصن عم لوسرلا باطخ ىلع ءانلابو 22 ينال ليلا عفر عم ءالاو ءانلاب

 ةغص يف اهصقلناو نارقلا كايا لانك نيبا كيصغتلا هفكذرلثماو [ضحتلاو أ م ةكيجتسا كار 7

 فاغب يذلا وهو لوبقلا ةرامآ هيف ئرت نمو همالحا ئجري 2 هبلق ىلع عوبطم وه نم نيمرجعلا لاوحا
 امب مهنم الك لماعُتف مهليبس مضوتستل و هدودح ظفحت ل هنا الا :مالسالا وا كفو عرس و ةموقلا ؤكذل قفل لذا

 لفعلا لدا نم يف كك راقت ترس ار هس | تيب ] + :.كعمعتلا فكاو اًفدصف درا قاتلا نأ كدب

 اميف ماحخقالاب كعادوو مهبل لابجتس هيفو [ [ هلا نرد | نرسم ةدابع نعةمسلا دا ص تكستوا اميو

 نم مكنذيد يف اهومنكلس يقلا مكنقبرط ين يرجأ ١ يا" مكءاوْهأ بْن ل لك ] ةرياكنلا 8 قاعي اونإك

 ةباصا دارا نم نيييسكتر لالضلا ىف اوهذ و هنم يذلا بسبسلل نابي وه و ليادلا عابتا نود وبلا عابتا



 ( ع )
 م دو هو طا موربو مي ىهءدير مهر و لو نت ءععومم م

 ماض 1 5< هر َّئ - 0 تام مد اه10ص م هان هيو هدام

 د ضعي مهضعب اذنف كىلذَكو © ف ب كل : نوم كابات

 : 1 : هر 3 5
 ىجرب نمم مهع اوكلهيف اقح نوك نإ ثععبلا كثيدحبب اوعمس !دا نوفاخ مهنا مهلاح يرمع ماع نيكرشملا

 هرو ه «ت مهر

 ين [ٌعيِفَ ١ آو يلو هنو4 نم نم مهل نقلا | ةلوق وا داره رذني نارماف مهم نيد ملا نودراذذالا مهيف عجنب نا

 لاعا هذه نم بالو مهل اعرفشم الو ىنيروصنم ريغ اررشعب نا نوفاخب ىذعمب اررشع# نم لاعلا عفوم
 مهراذناب رما و نيفلسملا نم نيقتما ريغ ركذ  لاعلا هذه ىلع رشعلا وه امنا فوخملا و روشع“ الك نال

 فذ ٌفالخ مهب دارا نم مهيف عيطيل ناو مهماركا و مهببرقتب هرما ر مهنم نيقتملا ركذ مهندرا مث اوقثيل

 ماودلا َي يشعلا و ةودغلا ركذب دارملا و اهيل نوبظاويو هّتدابع يا مهير ءاعد نولصاوي مهناب مهيلع ىثآ و
 مر م

 هولا ور[: ةهشو نرديري ] ءاوقب مهتدابع ينف:صالخالاب مهمسو ورصعلا و يبصلا ةولص نولصي ةاذعم ليقو -

 يرتب كولا ىلع هللا وصرت اواق اردنا مام نا يور جك سابإلايلا ملا دلذ نيود

 اولاقف داق ا ل مالسلا ةيلع لاقف 000 اذساج فوص نم 0 مهيلع كثناك و

 هللا يضررمع نا يدر و - مهناميا يف اعمط معن لاق تش نا ىعم مهدعقاف اذمق |ذاف انتج اذا انع مهمقاف

 بدتكيل ىلعب و ةفيهصلاب اعدف اباتك كللذب ٌبتكاف اولاق نوريصي !ذام ىلارظخن ىتح تلعنول هل لاق هنع

 لوعر ناكف ثلزن اذيف بابخ و ناملس لاق هتلاقم نم هنع هللا يضر رمع رذتعا و ةفيحصلاب ىمرف تازن
 ومو -

 ماهقلا دارا اذا انع موقي ناك راك انبكر سمت ىمنح هنم وندن و انعم دعي ملس و لاو هيلع هللا نب ال

 هعمل مم صوص مورا“ < < سرموم هج ه

 ما يذلا هللا دما لاق و هذع موقن نا ى '! اع مايقلا بكرقف مهبر نوعي ىن ٍدذلا عم كسفن رجصا و تلزذف

 اي ا ا ىنح ينسي

 نم فيلع ام لاقن مهمالخاو مهنيد يف اونعط مهنا كلذ و ل يبر / ىلع الا مب لا م , اسح نإ هلوقك [ د يش ىم
 ىاع رمالا ناك ناو ىذعم ىلع مهاامعا 5 هللا ةجو ةداراب و صالخألاب مهل هتداهش دعب يش نم مهباسح

 يضرم ريغ نطاب مهل لكنا و نيقتملا ةريسب ماستالا و رهاظلا رابتعا الإ كمزاي امف هللا دنع نولوقيام

 رزو ةرزاو رز الو ةلوقك مهلا كادعتي ل ىيلع كتلباسح نا انك كلبلا ١ مهادعقي ال مهل مزال مهيجاع م هباسحف

 مهر

 5000 ىفك امآ تلق نان 0
 3 هام“ م

 يف ىنعما| وه و دحاو ىدوم امهب دصق و ةدحاو ةلمد ةلزذ جا ناقامجلا تنلعج دق تاق [ ين نم < مهدلع

 هرم سدل 5 حج 2

 باسع#ب مهلا ر كنا ذخاوت ال ليد هذا اعيمج ناتلمجلا الا لك دعملا اذهب لقتسيلاو 0 رخو ةرزاو رت ا هلوق

 منامي كمي ى ىتح مهباسحب تكثنا الو كباسح نوذخاوي ا! ىذعملا و نيكرشملل ريمفلا ليقو  هبحاص
 ه رع مع نر

 باوح [ن نريملظلا نم نوكتفل] ىفخلا باوج [مهدرطتف ] نينمؤملا نرظت نا ىلا هيلع صرعلا كلا
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 تاه لا اص ل م همم معد 2ر86 همرجومرم معصم ا د55

 - 1 مرا و معنس هللا ذَحأ نا نيرا لك © ىيبلعلا بر هلل ُدمحلاَو ' رم ىيذلأ

 همق دم نس ا «6 سمج م ةرت نومص س6 6 6 هم هم. معمر

 همست 0 8 6-0000 7 8 74 0 ط 0 هدمت هل

 1 م2 هد 6 ا
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 هوم“ مع مسمر مم2 ىرر سام © مسج

 نئاَرْخ يدنع ل 05 ال لق © نوقسُع 0 يامي اننياب ري نمل الو 10

 » ريصِملاَو نىذكألا تراسل يلا را ىخرملا 3 نا * فام يا ملم و بيغلا مالو هللا
 0 0 و 0 522

0 

 [ نئيلعلا برن ع و] مهتفاش تلصوتسا دق دحاإ مهم كرتي مل مهرخآ موقلا ربا د عطْقَ فعلا

 00 انحلت .ىسرقو 5 مسقلا لزجا و معلا نا م ةهنأو ةماظلا كلاله دنع ةلل ديلا بوجوب ناديا
2 

 اود سمس

 بهذي ام اهياع يطغي ناب [ ميول ىلع مَكْحَو ] مكيمعُي و مكمصي ناب[ مكراصبأو مكعمس هللادخأ نا - ديدشنلاب

 ةياء مح و ذخأ امب وا ةراشالا م سا ئرج# ريمضلل ءارجا كاذب مكيتأب يا [ هب مكين اي ] مكلقع و مكمهف ةدنع

 ليق هئاراما ربظثو ةبرعشي نا ريغ نمرمالا عقي نا ةتغجلا تناك امل * اهروهظ دعب تايالا نع وضرب [نوفدصي ]
 ءرامم هم م سا فادي حاف ماع |(! املا ١١ ]| ل لت ذآذخ

 ب هلام كاواملاول 51 ن0 را ق0 يزال اراهنوااليل ىسحلا ىعو [ ةزهجوا ةكغب ]

 مهعاطاو هب اًواج امبو مهب نمأ نم [ ىيرذنم و نيرشبَم ا ا دعب فهي له عرقو - | .وملظنلا]

 ةعطاقلا نيهاربلاب مهرما حوضر دعب تايالا مهيلع حرتقي و مهب ىئلتيل مهلسرت مل و مهلاصع و مهبذك نمو
 مالا نم ديري اس مه لعفي يح هناك اسام باذعلا لعجم « فلك امم هحالصا بجي ام: [ ملص و١

0 

 دهعب ناكم نم مهر اذ اذا ىلاعت هلوق و ءالقعلا عْمِج اوعمج كتايح 0
 2 ه

 هلم <
 همسق يش و [ هللا نئازخ ] كأم نمر شبل نوكي نا لوقعلا ىف دعبتشي ام يعذا ل ي | ًاريفَر و اظِيعَت اهل اوعمس

 ةيرقا و هلضفا و ةررازوعلم نانخ كنزافا مه نيذلا ةكئالملا نم [ يذأ ]و - بيغلا - هقازراو قل

 اودعبتست ىتح ةيكلملا ةلزنم نم عفر ةلزذم ةيبلالا دعب سيئ هنال ةيكلم الر ةيهلا عدآ مل يا هذم ةلزنم

 ىمعالا ىوتسي 0 1 ةوبنلا وه ورشبلا ىنم ريثكل هلثم ناك ام يعدا امئاو اهوركذتست و ياوعاد

 ىعدا نمل وا - عبتي مث نمو هيلا ىحوي ام عبتا نمل اثم نوكي نا زوجبو - يدذهملاو لاضلل ُلثم [ ريصبإلاو

 اوملعتفوا  نايمعلا ةابشإ نيلاض اونوكت الف [ نوركفتت الفا ] ةيكلملا وا ةيهللا وهو لاحملا و ةوبنلا وهو ميقتسملا

 بيلا ماغأ تملق ناق - يو "| ىحوي ام عامتأ نا اوملعتف وا -رشبلاب قيلي الام تيعدا ام ينا

 0 دله نسا نير يدنع هلوق لك“ ىلع ًافطع بيصخلا تلق  بارعالا نم ةلعم ام
 هرب سم6 جي مل تسمادع عا

 |[ اورشح نأ ا َنيذّلاَو 1 د 0 'علوق ىلا عجار رهمضلا ! ب برذلاو ] لوقلا |ذه الو لوقلا |ذه مكل لوذا

 مم و هع د م
 قو دبل: از انبا زمردنيب لاعلا ىف نوطرقم تاذادسطلا نررقم مالسالا يف نواخاد موق اما

 ىلع شاذ اما و كععبلاب نورقم مهنال باتعكلا لها اماو ىنيماسملا نم رقما لها ةرمز 8 نواخدي يا
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 ع ام فشْعُُم 00 هاي / © نييقدص م ٍِ نر ة هللا يه ا مكاو ,/ هللا باع مكفتأ نإ
 مج

 5 م مم ى ب ام نوكرشتام نوسنت و هاش نا هيلا سمر جا ممر م مصمم مريب تس موس هم سال
 روسو يريم مور مور نموع ه مم 6 سا مربع يي ءم 2

 ورك 20 اًملف و نولفعت وذاك ام نطحَشلا مه ٍكانر مهيولق كرس م و اوعرضت 5 مهداج نإ ُن 18

 سمرع مهي مرر سام ءرم6

 موقلا رباد عطقق © نوسلبم مه اذاف ٌةّنْعِ مهندَحأ او ا 8 وحرف اذا ىّتح 2 لك باوبأ مهيلع يد هب

 مر

 هقئالخ نمركذ امل تعلق - [ اًنقْيلاب اوبذك ن نيذدلا و ] هلوق هعبتا فيك كت افا فيفخألاب ل 2 مم

1 00 - 

 ةبكملا مالك نوعمسي آل م نوبذكملا و لاق ةتمظع ىاع يداذي و هئيبوبرل هرعت ام هتردق راذا و

 لاق مثهينركفتلا و كلذ لمات نع ىنولفاغ مهن رفكلا تاملظ يف نوطباخ قعلاب نوقطني ال [ مكب ] 7 5 2 .٠ ٠ . .٠ 5 . 3 3 .٠ 2 -و ٠ در

 سيل هنال هب فطاي مل ةللض و هلغبو هلذكتي يا [ هألضُي هللا انمي نم ] عبطلا لها نم مهناب اناذيا
 مر ممم رودرمسص ه ” سَ

 مكيدرا - هيلغ يدجي فطللا نال هب فطلب تلا عكست نزف نعمت نسوي سا

 فاكال تلعج ولف هناش ام |ديز فكنيأ أرا لوقت فكزال بارعالا نم هل لحم ال يناثلا ريمضلاو ينوربخا

 هريدقث فرذع“ يا لوقلا نم فاخوهو هناشام ا!ديز كسفن تي تيارا لوقت كذاك ثنكا الحم
 مع 1

 مكتهلا نوصختا ىنعمب أ قوما هلااريغأ ١ ] «اوقب مكب مث ىوعدت ى طابا ا را هللاُب ادع مادا ن 0 ١ مكفيعإر ا

 21 نو دا ءاعدلات ةتوصخت لاب د أي ب ] اهنود هللا نوعدت ما و مكباصا !نا مكتداع وهاميف ةوعدلاب
 مم سدوم < 00 ّ مم بور مس < و اب

 نوسنتو ]8 لسفم ىكي ملو مكيلع لضفتي نا كرا نا [ءاشوا ]* هغشك ىلا هنوعدت ام ىلا[هدلا نوعدت ام فشكيفن]

 « 0 : ا 5 . ٠ 8 05 2 0 مدع 2
 رداقلاوه نأ ةدحو مكبر ر كذب ةرومغص مكناهذأ نأ تنقولا كلذ يف اهنوركذت الو مككفلا نوكرذت و ا نوكوشت ام

 <> مدوصمم هك ءومد -. -

 نا نوعدت لااريغا مكتيأرا ليق هناك نوعدت للا ريغ هلوقب رابختسالا قلعتي ىا زوجت - هريغ نود رضلا فشك ىلع
 و اددو م

 مكلتاو 1 هأوق 2 هيلا 06-1 7 فشكيف هلوقب عذصت امف هب ٌرابختسالا ا نأ 11 نق هللا باذع مكدتا

 اًذاذيا داش نأ هلوقوهو ٌةيشملا فشكلا ىف طرتشا  دقب تلق -. نيكرشملا .نع فشكت ال ةءامسلا علاوقما ةعاسلا

 سوجلا [ ءارضلا و ءاسابلا ] ةذص مجرأ ةمكحلا نمر خا هجول لعفيال هنا الا ةمكحلا نم هجو هل ناك لعف نا هناب

 مهيلا انلمرا دقاو ىذعملاو - لاومالاو سفنالا ناصقن و ضرملا ءارضلا و مجمل و طحقلا ءاساداا ليقو  رضلاو بام 5 0 3 ع
 مدي هرسمص سا 44

 انف مهءاَجُذا ًالولف 1 مه دوذذ نع نوبودي و مهيرل نوعشخلب و نوالذتي [ 10 مهلعأ ] مهانذخاف مهودذكف كهل

 هرع مر <

 مهل نكي م هنآ يعل لولب ءاج ةذكلو اذساب مهءاج ذا اوعرضقي م 1 ليق هناك عرضتلا ي هذ هاذعم ا اوعرضت

 [ب 77 م ب اًمَلف ] مهل ناطيشلا اهنيز يتلا مهلامعاب مهباجعاو مهبولق ةوسق و مهداذع الا عرضفلا كرت ينرذع

 ةحصلا نم [ يش لك بوبا مولع انَْتف ] مهنرجنزي م مهي جفني ملو هب ظاعتالا اوكرت يا ءارضلا و ءاسابلا نم

 هنشاخب ة:داوب قفشملا) بالا لعفي امك ءارسلاو ءارضلا يتبون نيب ١ مهيلع حج كرك ةمعنلا فتوئصو ٌةعسلا و

 رطبلاو حرغلا ىلع اوديزي مل معذلاو ريخأ| نم ًاونوا امب وحرف ( اذ تح ] هحالصل ًابلط ئر ثا ةفطاليو رات

 عم مال هع ساد « يبد هربا6

 نررسح“ +. نومجا و. [ .نوسلبم مهاؤاف ةنعب مهندحا ] راذقعا و ةيونل دصت الو ركشل بادقنا ريغ نم

 ١ ءرجل 0

1 



 ماعفالا روب
/ 

 ع

 4 رجا

 ا <

 سم هربصر مم دي ا م » ه'اعنلا "ىلا 521١ 5 هدب ءب

 باك نم امو © يومي م 3 ا لب ل هيدا هللا - 0 هير 08 هي مناع لن

 0607 هس | 7 ٠6ه < :

 هرتسورمسس هو 6. ل 2000007 |١ مرت ام مم

 0000 اع لد اقف َعرصتو ” هللضي هللا اي 220101111 يذلا

 2 كة رتل

 . .٠ دي ستور ص سال

 ةنالخ وه ام نومورد و كلذ ريح ىدلا [ ند هج نم ٠ ننوكت الف ] ةمكحلا ى نع ةجورخأ لعفغي ال

 نوعمسي ال نيذلا ىتوملا ةلزذمب كوةدصي نا ىلع صرحت نيذلا كا ي دع ندم يذلا ٌبْرِمْسُي امنأ.]
 ووو لموس

 مهئاجأا ى تر لفن لشس لاتسقتلا متعب ىتوُمْلاَو ] - ىتوملا عمست ال ىذا هلوقك مسي نم بيجتسي امنإ و

 ارداق ناكف ا نوعجرب هيلا 0 5 ةميقلا موي رودقلا نم ىثوملا ثمعبي يذلا وه هناب ةباجتسالا ىلا

 ىنعي ىتوملا ءالؤه و ةاذعم ليقو - كلذ ىلع ردقت ل ثنا و ناميالاب مديح نر فكلاب ىتوملا ءالؤش ىلع

 نوعجري يرق و- مهعامتسا ىلا ليبس الف كلذ لبق امإ و نوعمسي نئذيحف نوعجري هيلا مث هللا مهتعجب ةرقكلا

 لمافلا و لعفلا ركَّذ و فيفختلا و ديدشتلاب َلَْنُي نأ كيرق و لأ ىنعمب - زد [ هيا هيلع لن الول ] ءاهلا_منغب
 ىلع تايالا نم لزنا ام رثاكت عم كلذ اولاق امنا و لصفلل 060 يقيقح ريغ ةيا ثينات نال ثنوم

 ادافع تايالا ىم مين هيلع لزْنَي ما هناك هيلع لزنا امب ةاذتعالا :مهكرتت ملسو هلأ و هيلع هللا ىلص هللا: لوسر

 دوكن و ليئارسا ينب ىلع لبجلا قتنك ناميالا ىلا مهّرطضت [ هيأ َلْزحُي نأ ىلع ريأق هللا نإ لد ] مهنم

 كلك رخل نإ يلع رواق هللا ةنوادب [ وملون ام مهرذكا نفل 1 «تاذعلا مهءاج اهردحج نإ ًةياوا -
 ١ مورو ست ود 5 /

 امك اهلامعا و اهلاجاو اهقازرا ةيوقكص [ مكلاثصأ مصأ ] « اهلازنا نع هفرصي ةمكحلا نم افراص نا و ةبآلا
 0 37 : 20 ا 1 1

 ظوفحملا م وللا ىن 0 و امو انكر 0 مكقازرا تسبنك

 مدير ىلإ مث ] هب صتخي املا تبكي*وإ بمجو ام تكبثن ملو ةبتكن و نم ]

 ءامجلل ذخاي هنا يور امك ضعب نم اهضعب فصنيو اهضوعيف ريطلاو باودلا نم اهلك ممالا ىنعي [ نورشحب
 7 با نم امو هلوق ناك امل تمل - رئاطلا و ةبادلا نكارفا عم مم ا ليق فيك تلق ىناف  ءانرقلا نم

 ىلع مآ ل ةلرق/لمحك# ةاط ا لوو بياواواب قل امو - لاقي نإ لع .ايذْغَسا او قارغتسالا "ىئنهما لياعالاد رثط

 ضرألا يف هلوق ةدابز ىذعمام و مكلاثما مما آلا رئاطالو ةباد نمام و ليق اله تلق ناف - ىنعملا

 عيمج يف طق ةباد نم امو ليق هناك لعب ةطاحألا و ميمعتلا ةدايز كللذ ىذعم ١ تلق - هَيَحاَنِجب ريطَيو -

 اهلاوحا ةظوفح# مكلاثما مما آلا هيحانجبريطي ام عيمج نم ءامسلا وج يف طق رئاط ىم ام و عبسلا نيغرالا

 ةعس و هماع فطل و هتردق مظع ىلع ةلالدلا تلق - كلذ ركذ يف ضرغلا امف تلذ ناف -اهرما لمهم ريغ

 نمي اهيلع ام و اهل ام' ظفاح وهو فانصالا ًةرثاكتملا سانجالا ةتراغتملا قئالخلا ىلت هريبدت و هناطلس

 نم مهادع نم نود تكلذب نيصوصخمب اوسيا نيفلكملا نا و ناش نع ناش ةلغشي ل اهلاوحا ىلع

 ام ةمقلعأرتو -رئاطالو ةباد امو ليق هناك لحملا ىلع عفرلاب ٌرْئطالَو ةلبع ىبا نبا أرقو - ناويحلا رئاس



 ( زعل

 2 هعورت ع يي اير ص صام | 2 رناساهادا) ف للا ما ص تحشد 5
 ههننأ ىتح اوذوأ و اوب وبيدك ام ىلع اوربصق فليق ى تر تبا قر و نرسجت هللا تيا ىيملظلا نكلَو

 ناك مهضارغا تككجلع كك نك نِإَو © نيلَسرمْلا ي نم كدع قر لا مسا لان ان 5 0 6 ١ «سماو م س همم <
 ىدبلا ىلع متمجلا م هللا هالو ةياب يفك ءامسلا وو املس ترا يورتخلاو يغتبت نأ تعطسا دز ع م2 2 2 - 2 هوم ه همم م م6

 مم تيد مم ووو م6 | هسضو < هممرعلمم”- يو هه هورع سم < ع
 ارق 6 ند هيلا م د هللا مهتعبي ىتوملا و "< نوعمسي يدل َبْيِيَْسَي منا © نول نم ننوكت الف

 مها وه ام كلذ نع فكلغشيل و قداص تناو فوبذك مهنا و كلسفنل فنزح ىع هلاف هتايا نوع

 سانلا ضعب هذاها اذا همالغل ديسلا لوق وحن و هباتكب ةناهتسالا و هللا تايا دوج كماظعتسا وهو

 يقر هللا نوعا امنا فرعي اني نييذلا نا هلوق ةقيرطلا هذه نم و ينوناها امنا و فونهبي مل مهنا

 مرسوملا قداصلا مهدذع كلذلا كنوبذكي ال مهناف ليقو - مهتنسلاب نودحج مهنكل و مهبولقب فنوبذكي )ل مهناف

 نيمالا ىمسي ماسو هلأو هيلع هللا ىلص هللا لوسز ناك سابع نبا نعو - هللا تاياب نردح# مهذكل و قدصلاب

 اندنع ىذا و كبذكن ام لوقي لهج وبا ناك و - نودح#“ اوناك مهذكلر «يش يف بذكي ال هذإ اوفرعف

 نع ينربخأ ممل ابا اي لهج يبال لاق قيرش نب سذخالا نا يور و - هب انتئج ام بذكن امنا و قدصمل

 ّطق بذك امو قداصل ادمن نا هللا و هل لاقف انريغ دحا اندنع سيل هناف بذاك ماوه قداصإ دمحم

 هلوقر -تملزنف شيرة رئاسل نوكي اذ امف ةوبذلا و ةباجت<أ و ةياقسلا و ءاوللاب يصّقونب بسهذ اذا نكلو
 [ ثَبَدُك نقل َو] مهدوحج يف اوملظ مهنا ىلع ةلالدلل رمضملا ماقم رهاظاإ ةماقا نم [ نيملظلا نكن

 كلوت نم وه امنا و هبيذكأل يؤنب خب سيل َفيوبْدعي ١ مهنا هلو5 نا ىلع ليلد اذه و هللا لوسرل است

 دع تاكل ١ لدم الا ماو مبا ىلع [ اذا و اوبدك ام ىلع ] ينوناها مهذكل و كوناها ادم كسا

 2 حا ولا ن6 7 مس هرم

 ىلا م تكاجح كهل و] - نوروصنملا مه مِّن نيلسرملا اذداجعل ايم كتقبس دقل و ىلاعت هاوق نم بضع
-- 

 قر ّّى يب 2 رام و مهب ياسر لا ل لا ءنلا ىلعر بكي ناك + نيكرشملا ةرباضم نم اودباك ام وا هصصقو مهئابنإ ضعي 9

 فكيلع ردك ناك نا دا تدخلا . ىم يده ال كنا ,- َكّسْفَ عخاَب كّلعل لزنف هب ءاج امع ياام ماس و

 همم هبا هعاو_ 2 5

 0 لوو | مهل علت ىتجوشيلا ثحتام ىلا هيف ذغنت !دفنم [اقفن ى ع نإ كتل ناف مهضارعا

 همرق مالسا ىلع هصرح ناهب كارما و كللذ عيطتست ال كلنا ينعي لعفاف 5222007 1

 ليقو - مهناميا ءاجر اهي تال ءامسلا قوف نموا ضرالا تمحت نم ةيآب مهينأي نا عاطتسا ول هناو هيلع ةكلاهت و

 لعفاف اذك ثععطنسا نا هل ليقف مهناميا ىلع ةدرح يدامقل اهلا اوباج# نا كي ناكف ثايالا نوحرتقي اوناك

 نا زوجت و - نونمّوي مهلعل اوحرتقا امب مهيتأي ىنح هلعفل كلذ عاطتسا ول هنا ةصرح نم غلب ةذا ىلع ةلالذ

 تحت ام ىلا نوفخاا كتعطتسا ول ليق هناك ةيآلاب ناهتالا وه ءامسلا ىف ملسلا وأ ضرالا ىف قفا ءاغتبا نوكي

 لوقت امك نإ تاجا تفذحو - اهدنع ودم ةياصكل نع كلذ لعل تلعفل ءامسلا ف ينرلا وا ضرالا

 مس دس مج

 ع را هللا ءاشرول وإ] - ةروزن نالف ىلا انب موقت نإ كنت للا

 معلا

 5 2 50 5 ١ عم

 هنكل و خجل ةياب مهيتأي ناب [ ىدهلا ى

 01 ءرجأا



 لل
 1 - - - -6 ىو آى 67 3 .٠

 ىلب اولاك * را 0 ما 0 ارغقو ل ةيرتؤل و © نيثوعبمب نعت امو ايندلاانئاَيحَلا كضلا 5 ”ء
 اي - 2

 2 - 0 هدعمر م
 اولا دعب ةعاسلا 2 اذا ىف هللا ءاققاب ا يذلا رسخ لف © نورفكت 3 مكذك امب ٌباّذعلا 0 0 ايو 4

 5 1000 مَ د ةورر هدص مورو وم ء امهم ل هد 2 توا 4

 بمعلالا اهندلا ةويعأ | كو © نورزيب ام داس لا - مهروبهظ ىلع مهرازوأ نولمح مه هاف اًنطرف ام ىلع اًنيرَسَح ُ
 0 سا مصات ع وعمل م 0 .٠ م م2 مس ب - هدوم < م هده كوم طص طم 6 2-- كه

 كفوبذكي ال مناف نولوقي يذلا قره هنا ماعذ دق © نولقعت الفا ” نوقدي نيذلل ريخ ةر ةرخالا رادللو "وهل و

 هوو عمم <

 [ ارو وز هللا لوس 7 ةوجذ ةحد نم هنوفخ اوناك م مهاربظب ةهناو باثكعلا لها قو ليدق تر اوذاك ئ ثلا

 | هرعت رم

 كر نوبذك مهَنآو ] يصاعملا و رفكلا م [ هلع أوه امل اوداعل ] راذلا ىلع مهنوقو دعب ايندلا ىلا

 انك[ اهنذلا اننايح لا يه ركا] اول !اهل ار ارو ين اوال ل ىلع فطع [اولاَقو ]- هب نوفي ال مهسفنا ى م

 ممرع ام مهري

 نوبذ اك موقثل مهنأ و ىذعم ىلع ىوبذكل مهنا و هلوق : ىلع ةكعطعت نا زوكب و - ةميقلا ةنياعم لبق نولوقي اوناك

 راجم [ من ىلع اوُققو ] مهبذك ىلع اليلد هب ىفكو ًاَيّندلا اًنئاَيح آلا ئه نا اولا نيذلا مهو ءىش لك ىف

 راع اوفو ليقو - هجتاعيل هديس يدب نجيب يناجلا دبعلا عقوي امك لاوسلا و خو "سبشل | نع
 7 5 22 ا 0 كال 1 تا

 ليقف هيلع اوفقو ذا مهنر مهل لاك |!ذام لاق لئاق لوقت ىلع دودرم لاق - فيرعللا د ةوفرع لك مهر

 ثعبلا ثيدح نم نوعمسي |هناك امل مهلوقو بسيذكتلا ىلع مبل هللا نمر بيعت اذه و [ قعلاب اذه سيلا َلاَك]
 7 هورمدرع

 دكقواهي لصتي اهو أل ةرخآلا غولجب هللا ءاقلب مكرفكب [ نورعكت منك امب 1 لطاب الا وهامو قح وهام ءازجلا و

 ىئلا بيدكتلا مهب لازام يا ةل ةياغال مهنارسخ نألر رس 0 وبنك ةياغ ا بخأ فوم يف هيف مالكلا 1

1 

 ةرخاآلا لاوحا ين اعوقو ثوملا ناك امل تلقا - مهثوم دنع نورس امإ تلق ا ةعاسلا ء ا تثقو مهرس

 تام نم ملسو ةلاو هيلع هللا ع هللا لوسر لاق كاذلو اهمساب يمسو ةعاسلا سنج نم لعج اهتامدقمو

 لاحلى اع اهباصتنا و ةأح ا ةرذفر يغب عفاولاك هذعرسل توملا دعب ةءاسلا ءىج“ لعجوا ا كماق دقف

 مان او اهريمضب ءيج ًايردلا ةويعال ريمضلا [اببف اًفطرف] ةنغب ةعاسلا مهنتغب 00 هناك ردصملا ىلعوا-ةقغاب ىذعمب

 هنمو نالف ىف تطرف لوقث امك اهب ناميالا ىفو اهناش 0 ىلع ةعاسللوا  ةمولعم اهنوكلركذ اهلرجب
 هرم مهم ه سمر سم 7

 ىلع لاقثألا لوح دينعا هنال مكيديا تبسك اميف هلوقك [ مهزوبظ ىلع ”مهرازوا ولم ] ] هللا بنج يف تطرف

 لامعا لعج همْوَعلا الثَس ءاش ةلوقك مهرزو نورزي أيش سئب [ نورزي ني يديالاب بسُلا فلآ امكروهظلا

 يذل ] كاع 1 07 لا 1 ا ينعي القبلات و اريل بعل ايندلا
 2 4 و 6م

 100 د و لعفلا دايز ل - ءايااوءانلاب

 َء : مهدوصم م ع 8 11 3 - 8 ع

 تحل داتا اع ردا قاترفيا يدل: ارياههتفو أ" ءايلاا ضقب يرق [ كرا ] ناشلا ريمض [منا] اياكلار# هلئان
- 2 

 ىنعملاو - ابذاك هدجو اذا هبذكاو همعز يف ابذاك هلعج اذا هبذك ن م فيفغتلاو ديدشتلاب عرق [ فدوبدعي ال ]

 هللا نوبذكي امناو ةقيقحلا ىف كنوبذكي ال مون ناز يعملاب قّرصملا خاوسر كلذال هللا ىلا عجار رمإ كبيذكث نا



 (؟ ريد

 ري بباب“ 2< حفر 52 عااد هز" علا هموم هوم م < عرم و ا|!دضي د 5722

 كراج اَذإ ىنح ٠ اهي اوُنِمْوبأل ةيآ لك اوري ناو * ارق ين ١؛ ينو اوم نأ ةنكأ مهيولك ىلع اَنْلَدَجَو
 صسدهرع ههّت همه م جب رعود 6 5 همم يو بوصل هدا مسمع لماع

 نوكلمي نا و ةنع نوي و هذع نوهني مه و © يزول ٌريطسأذ ا 1 نإ 1 يذلا لورق تئولداج#

 هوو مال هرشم اع 2 2 - مور ودال5ت2 2 هوا وهم 0

 0 رام بذكن ]ل و 6 5 00 0 ىلع ارثف 3 ىو و © نعم 00 2

 هممد ,اممدوي 2ص يوم - وهو هر 4228

 يذلا 00 اذا هلوق ةلمجلا و لمجلا اهدعب عقت يتلا ىّنح ىه [ كيو اجي كوءاجح اذا يل 1

 ىنح ىنعمب رجلا لح“ يف كرءاج اذ | نوكتو ةراجسأ| نوكت نا زوج# و - لابعلا عومي كاي وفك

 نقلا تايلل مهبيذكت غلب هذا ىذعملاو - هل ريسفت [ درع يذلا لوُعَي ] ةلوقو لاح فولد اجيو مهكيجم# تنقو

 هللا ملك نولعجهف [ نيلوألا ريطاسآ الإ اذه نا ] نولوقي مهناب مهتلداجم رسف و فئوركاذي و فكنولداجب مهنا

 نارقلا نع سانلا 1 نوني مهو ] بيدكتلا ىن ةياغلا يهو بيذالا و تافارخ ثيدعأ قدصا و

 كذب [ وكلم ناو ] ] نولضيو نولضيف مهسفناب [ةذع نو ديو هب ناميالا نع مهنوطبتي و هعادّتا و لومرلا نع وا

 هذال بملاطوبا وه ليقو هللا .لوسر نورضي مهنا نونظي اون ناو مهريغ ىلا ررضلا مهادعتي الو [ سعال ]

 اوداراو بملاط يبا ىلا اوعمدجا مهنا يورو - هب نمؤي الف هنع ذي و هللا لوسرل ضوعتلا ىلع قير هني ناك

 فرماب عّدضأف « اذيفد بارتلا ىف درا ىتح « مهعمجب فيلا اولصي ىل هللا و «رعش « لاقف دوس هللا لوسرب

 * انيصا مث تذكو ٌتتدص دقلو * صان كنا تمعزو يذتوعدو « انويع هنمركو كاذب مابا همام كيش

 © انيرم ىلر نب اكس ينتدجول»ةبس ي .راذحوا ةمالملا الول«انيد ةيرجا| نايدأر يخ نم « هنا ةلاعما اذيو تصرعو

 ىتح اهورا [ٍراَذلا ىلع اوُقفو ] اعينش ارمإ تيأرل ىو و هريدقت .فرذحم هباوج [ تول او ] تلزنف

 اذا اذك ىلع هتفقو كلوق نم اهباذع رادقم اوفرعف اهولخذأ وا مهتعت يه اعالطا اهيلع اوعلطا را اهونياعي

 ارأدنبا مث مهيذمت مت [ دون اًنكيَلي ] افوقو هيلع فقو نم لعاغلل ءانبلا ىلع اًوُقَقَو ىيرقو - ةتفرعو ةقمبف

 هجو ىلع, نمؤنو بذكنال نحو اولاق مهناك ناميالا نيدعاو [ َنْيَنمْرَمْل نم نوكنو انبر تباب بدكنالو ]

 ىلع افوطعم نركب نازوجنو - يكرفت ملوا يذنكرتدوعا ال اذاو ينعد ىذعمب دوعال رينعد مهلوقب ةيوجيس همبش و تادثال

 تلق نان - يتنمنلا مج كت لخديف نينمؤملا نم لم نيذث اك و قيبذكمس يع قرن افقْلاب ىنعما ىاغالاحبرا وف

 نارا" ةدعلا ىذعم نمضت دق يب هد اذه تملك - ابذاك نوكيال ى يذمتلا نال [ وبدأ مهتاو ] هلوق كاذ عندي

 اذهن .كلعينص ىلع كيناكأ كيلا سلات الام يذقزري هللا ثيل لجرلا لوقي امك بييذهتلا هب قلعتي

 فئأفاك الام هللا ىلتر نا لاق هناك بذك هثفاكي ماو ةبحاص ىلا نسب 0 ًالام قرراو بنس ١ ىنعم يف متم

 نكنو بذكن ملاذ رنا ةاذعمو ينعلا باوج ىلع نا رامشاب بصنلاب 5 َبْذَكاَلَو ىورفو - ناسحالا ىلع

 مهراوخم ةدهتنجاو فحم يف مهحئاضف و مهعئادق نم سانلا نم [ "نوف ودكم مهلادب لب ].نيذنعؤملا ىم

 مهتافنرهظي هناو نيقفاذملا ىنوه ليقر-اونمأل اودرول مهنا ىلع نوصزاع مهنا ل ارجف اوتمتام اوقمت كللذلف مهيلغ
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 50 كي هللا اولا 5 را / مَع نكت مل م © نومعزت منك يذلا مك 1 م ا ريد 1 ٍك

 202 ١ ا تا 621 سعوا مد م26 < هدو
 * فيلا عمتسي نم مهلص و © نوركفي اوذاك ام لنك لحومها ىلع اوبَدك فيكرظنا 6 نيكرشم

 5 ., 3 مدر مل. صوم ع

 ماهبالا ىلع ىقبيا ترثن تيكو تيك ناك مهرشحت موير ةريدقت 0-0-0- ةجصان [ مهرشكت مويو ] لوسرلاب

 سمر لق نص م رو س 5 0 3 9 1

 [ نومعزت ميكاقكا ن يذلا هلو دو هلل ءاكرش اهركولعجح ىتنلا مكقهلا ١ [ ما نبأ 0 تيوخ 3_3 ِىف لخداوه يذلا

 ٠و هو معصوم

 ةهح 8 كلذ 7-00 امناو امهيف ءاجااب لوقي مث - مرشح ىورق و - نالوعفملا فنذهف ءاكرش مهنومعزت ءانعم

 مهيزخ ناكم اورج اهيف اهيف ءاجرلا مهب داوقلع ى يذلا ةءاسلا 3 مهوادقفيلا يي ربوتلا كمقو ِي مهليبو مهذب لاكأ لاو

 6 1 ه مومو

 هب اورخالا و هياع اولتاق و مهرامعأ ةومزل يذلا مهرفك ةبقاع نكت مل مث ذعملا و - - مهرفك [ مهتذكف 1 - مهترسح و

 8 2 م عمهمس ير
 نكي مل مث داري نا زوجي و - هب نيدنلا نم ءاعننالا ىلع فاحاإو هذم ةوبقلاو هدوحج الإ انئابأ اولاقو

 مرر م هر 3 هد مم رم 6 - وو َ

 عودول [ اولاق ناز كنا امنا د بسمنتلاب مهلذلف و _ ءاخلاب 7 تورق و - بذك هذال ةذنف ىمدهسف اولاق 7 الا مهباوج

 كرقو « ةددعلا عفر 06 ءافلاو ايلابو ةددعلا ههصنو ءايلاب ىورف وَ ككمأ كنناك نم مهلوقك اثنؤم ربخلا ها 2 00 : 1 تر م 355

 موو س6

 كتماذ لاف - ةقعافش و هديل نورتفي يا [هنورتفي اوك اص ] مهنع باغو [مهْحَع ٌلَصَو] ءادذلا ىلع بصخلاب اني

 تلد  هتعفنما هجو ال نوحجتا و بذكلا نا ىلعو رومالا قئاقح ىلع نوعلظي نيح اوبْذُكَي نا عصي فيك

 ندع ناف اهنم انجرخأ ا نولوقي مهارت الا انتهاكا ةريح امهنيب رييمت ريغ ىم هعفخي امب قطني نعتمملإ

 مهيلع ىضقي ال هنا اوملع دقو كبر انياع ضقيل ككلافاان اولاقو هيف اوكشي ملو دولخااب اونقيا دقو نوملَظ ناك
 مهم همدمو

 فيكرظنا دل ابيع يراطمل درت اكو كفراحو دكرشم اذك ام هاذعم لوقي ى نم لوقاصا و -

 دهم ا ( 2 هود م

 ىئذعملا نآل م اهفاو ٌيعوهامم ىلا م العلا مصفال فيرحتر ٌفشعتو لصمتف ايندلا ىف ينعب ٌمهسُقنأ ىلع اوبذك

 عنصي ام يبدا امم ووبنلا نشا هلع بانوه و هيلع قبطنم الو هع مجرتكمب م العلا اذه سيل هيلا اوبهذ يذلا

 مهلا ل يش ىلع مهلا نوبسحت و ملا َنوغلَحَي امك هل نوُغاحمت امْيِمَج هللا مهل 7 0 ةريسفت كلذ

 ايند'ا ىف مهبذكب ةرخآلا ّق مهبذك ةجشف وملعب مه و بذكلا لولق نوفل و هلوك دعب يي 7

 ةينعو رضنلا و دهاولا و نايفس وبا عمتجا هنا يور - نارقلا ولدت نيح [ كيلا عمتي ص مهلم و ]

 لاقف دمحم لوقي ام ليف ابا اي رضنلل اولاقف هللا لوسر ةرالت نوعمتسي مهيارضا و لبج وبا و ةبيشو

 نهاولا ريطاسا لوقي و هناسل فرحت هنا الا لوقي ام يردا ام ةبعكلا ىنعي .هتيب اهلعجب يذلا و

 لكلا و - تازنف الك لهجوبا لاقف اًدح هارل ىنا نايفس وبا لاقف ةيضاملا نورقلا نع مكتئدح ام لثم

 لعفلا نانسا ةجوو  هتحص كاقنعاو هلوجق نع مهعماسم و مهبولق وبن يف لثم ىناذألا ىف رقولا و بولقلا ىلع

 ةيكح يه وا هيلع نولوبج“ مهناك منع لوزي ال مهيف ثباث رما هنا ىلع ةلالدلل اًنأَعِجَو هلوق وهو ةتاذ ىلا

 راولا رسعب ًارقو ةعلط ارق و - باجح فني و اًنذيبب نم و - رق اذناذأ يف و مهلوق ن نم هب نوقطني اوناك امل
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 «لزا وم ربو ريوصص 2 ممض 20 6 < مه ان ا ل 5 داع

 94 ماعنالا ةروس © نييجملا زوغلا كلذ و “ هر ا ةذع فرصي سم © ميظع موب باذع ير ٌتيَصَع ثأر َتاَخآ

 7 ورجلا ص تف |١١ ياماعرل 07 رو سميه م م 200

 5 قوفرهاقلا وه و كريدَق ءي ين لك ىلع 0 ال ره لل هل فهنا رض هللا كْسَسَُي ناو

 ١ مب هرسهص2» م 6525م < 060

 ع اذه ىلا ي يحدأو مق ائديبو ينيب ديهش هللا لك“ ةَداهَش ربكا ءىش < يأ لك هربا محتل مهد“ ةداجع
 «”هوآ تس 0 ا دا لا عم هرب رامرع

 نحاو هلا اوه امنا لَك ا 0 ل يرحل ملا ملا مه نأ, نردهشتل مهنا ل - م نارقلا
0 

 ه2 د 0ع 6 م م6 هو مم بم 7-2-2 مهام 02_65 سم تدر 530 سا

 مهف مهسفنا اورسخ نب دذلا 20 نوفرعي امك هر بككلا ميلا يذلا © نور امم ير قودلاو

 ته م 6 26 هوو همعم 0 هرو ء

 اديك ه2 ميو © نوملظلا م اهيا هنا هيأ بذكوا بدك هللا ىلع ىرتنا مم ' ماظأ نم و © ودول

 دوناص ((سع ب . وو

 هذع هللا ع نس ىنذعمب ةمحر دقف مولا كلذ يف هذع هللا ع نم ٠ ىنعملا و - لعافلل ءاثبلا ىلع هذع

 نازوجب و بادعلا وه و هلجث اروكذماوا امولعم هنوكل فورصملا ! ركذ كل دو هلع عوفدملا نم ملع دقو ةظفحتو

 ر- همحر دقف هلو يا مويا كلذ هنع هللا فرصي نم يل هب لوعفملا باصتنا فرصُيب دُئَمْوَي بصنتني
 مممد ل

 كلاذ ريغوار قف وا ضرم نم [ رب للا َكلْسَسمَي نإ 1 هع هللا فرصي ىم يبا ةءار د ةءارقلا هذه رصنت

 [ ريق يَ لَك ىلع وهف ] ةحصوا ىنغ نم [رْجَحِب كلمَّسمي نا ا وهلا هفشك ىلع رداد الف هايالب نم

 هو 2

 نورشاق مهقوف انا انا و هلوقك ةردقلا و ةبلغلاب ىلعلااوريقلل ريراعتا [ «دابع ٌقوَف ] هذالزاو ةقمادا قى اع ارداق ناكف

 لاحملا و ضرعلا و مرجلا و ميدقلا ىلع عقيف هنعربخ# و ماعي نا عصي امم لك ىلع ةعوقول ماعلا معا [ ءيشلا ]

 7” 0 اعملا 0 تاق كلذاك ءايشالاك ال ءيش 0 0 هللا ل نا 2 فكلذاو ميقتسملاو

 ديه ع مث ةداهش ربكا هللا نقيب لَ وق دذع 0 اه ل لمتحي ا
 هر ممم < مم 540 هعريمسم م مس

 َّ ََ اع هكلالدل با اوجلإ وه منيب و ينيب ليش هللا نوكب نآو - مكنيبو ىنيب ديهش وه ىا مككيبو دن

 0007 ,ىلع فطع [ َعأَب مو ] «ل نيهش ةداهش ءيشردكاف مهنيبر هذيب ديهشلاو هناك اذا لج وزع هللا

 نم نيد رثلا ل نم ليقو - مارال نس مرسل تلك هب مكرذنال يل ةكم لها نم

 م ملس و ةلاو ةيلع هللا يلا دم ىأر امناكف نارقلا ةغلب ى م رد دي ةميقلا موي ىل !| هغلب

 ىراصنلا و دوهيلا ىفعي [ [بنكلا مها يذلا ] مكتداهش | دبش ل لق ] داعبتسا دراكذا عم مهربرقت [ نود
 مداد هم بص رسم 5<

 نودرعي امك |ةصلاخ ةفرعص نيباقكلا ىف تباثلا هقعنو هتياحب ملسو هلأو ةيلع هللا ىلص هللا لوس نوفرعي [ةنوفرعي

 باتكلا لها ةفرعمب ةّكم لهال داهشتسا اذهو مهريغب نوسبتلي الو مهيلع نوفخ# )ل مهتوعن و مهالخإ [ "هات

 [ َنوُنمْؤي ل مه ] نيدحاجلا باتكلا لها نم و نيكرشملا نم[ مهمشنا اورسخ نيذلا ] لاق مث هتوبن ةعصب و هب
 ناهرجلا و ةنيبلا ةجعلاب تبث امب اوبذك و هيلع ةجح الام هللا ىلع اوبذكت نيضقاذتم نيرا نب اوعمج هب

 ل تا سا 2 ا 5 2 020 - 8 272[ 2 اعط 2 0 ص

 نراعفش ءالوه و هللا تاخب ةكذلملا اولاق و اهب انرما هللاو اولاقو انزابا الو اذكرشا امم هللا ءاشول اولاق تمدح ييصأإ
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 هو مو م 2 2 310 تا6 مد تي” 2 هس

 5 تدل 3 ادن ىل 1 ر ذا |و ٍدذلا ” هيف بسب ر) ةميقلا 1 كذعمججا * ةمحرلا سفن ل هل ل ” ضرآلا و
 هو 52 0

 225 ص إل ضي صرب -سااخإ ميم ل

 هيت و نيكلاهلا راثأ يف رظنلا باجتا و عئانملا نم اهريغ و ةراجنلل ضرالا ىنريسلا ٌةحابا هانعمن [ ارا

 [هلل لك] و تيكبت لاوس [ ضرألا و تومسلا ىف م نمل ] حابملا و بمجاولا نيب ام دعابما مب فاذ ىلع

 [ةميلا سقف ىلع بنَ ] ريغ ىلا هذس ايش وفيت نا سردقت لو نيبو ينبب فالخا لل وه يل ميلر يت
 0 نزرع متنا امب ةديحوت ىلع مكل ةلدالا بيصنو هتفرعم ىلا مكتياده يف هتاذ ىلع اهبجوا يا

 ىلإ معمم ] هلوقب ميش اخ ىلع ر دقي ال نم هب مهكارشا و ٌرظنلا مهلاغغا ىلع مهدعرا مث ضرالا و تاومسلا
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 هر ص عمم مع

 اررسخ ىنيذلا ديرا ياا عفر 9 مذل !ىلع بصن [ مهسفنا اررسخ يذل 1] هلوق و مككرش ىلع مكيز جيف [ ةميقلأ مو

 ا ندنلا ىلع رمألاو مهنا من ارسخ نع ايبسم مهناميا مدع لعج فيك تلق ناق - اورسخ ىيذلا مقناوا -

 ليلا ىف نكس ام ] - هلل ىلع فطع[ هل 1 [ نوُدمْوي ال مهَك ]رفكلا مهرايتخال هللا ملع يف مهسفنا اووسخ نيد كلا

 00 سر اوملَظ يذلا نكسُم يف ْمدَكسَو هلوق يف امك يغب ةيدعت و ىذكسلا نم [راهتلا و

 ماهعتسالا ةزمه [هللا ريغ يلوا-ناولملا هيلع لمتشي امم ءيش هيلع ىفخب الف مولعم لك م اعيو عومسم لك عمسي

 وحن و ميدقتلاب ىئاوا ناكف يلولا ذاختا ىن2 املو هللإ ريغ ناخلا يف راكذالا نال ُدحْناوه يذلا لعغلا نود

 يرهنزلا أرقو - حدملا ىاع عفرللاب و - رع [تومسلا رطأف ] ئرقو 5 0 نذأ ]هلل تبعا ينورمأَت هل هللا ردغفا

 امهدحا لاقفرثب يب, ببوتتا و اديرما يذلا ىتح ضرالا و تومسلا رطاف ا ساب نبا طر

 - قزِر نم مهم كيرا امم ىلاعت هلوقك قزوي ال و قزري وهو [ معطي لو معطي و ره و] اهتأدتبا يا اهترطف انآ

 متفب معطي لَو ترق د - عافتنالا هيلع زوج ال و ةدنع نم اهلك عفانملا نا ىنعملا و - نومعطي نأ دير اَمَو

 رهمضلاو لعافلل يناثلا و لوعفملل لوالا ءاذب ىلع معطي الو معطي وهو بوقعي نع نوماملا نبا ئورو - ءايلا
 مرو سامرع مرع س

 ىكئحو- معطتسي الو معظي وهو ةاذعم ناب رسف و لعاغال امهتاذب ىلع معظي الو معطي و بيشللا أ أرقو - هللاَريع

 ىاع كئرخا معطي الو ةرات مددت ىنععلا نرغب نأ زوج#و - ا هوكنو تتمعطتسا | نيس الإ
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 21 نفسا انو , فيلا ت تب ني لوقكو نيملسملا لَو 01 353 م 5 ىلاعت هلوقك مالسالا
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 هلام مج هرو ىمر 0 وهي ع يم سد مو هس 5 0 3 .
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 ام مهم ًاررخس ىيدلاب قاحت كلبق نم م لرب ىيزهتسا قل و © نوسبلي ام ميهلعانسيلل و الجر ةنلعجا اكلم

 مل ىنعملا و [ مل كمت ملام ضرألا ىف "مهنكم ] هلوذ يف امهذهب عمج نيينعملا براقتل و هيف منكم نإ اس يف

 راهظتسالا و لاومالا ىف ةعسلا و ماسجالا ىف ةطسبلا نم مهرهغ و نومث و اداع انيطعإ ام وحن ةّعم لها طعن

 تلق نام _رازخملا [رارشملا] و-رطملاو ا باحسلاو ا .باحسلا ىلا اهنم لزذي ءاملا نال ةّلظُملا [ ءامسلاو ] ايذدلا بابساب

 مهذم هدالب برخب وارق ىلُهُي نا ةمظاعتيال هنا ىلع ةلالدلا تلق  مهدعب نيرخأ يرق ءاشنا ركذ ين ةدئاف يا

 يف [ساطرف ْيِف] ابوتكم [ ابنك ] اهدبقم فاخت الو هلوقك «دالب مهبرمُشي نيرخأ مهنكم ءيشذي نا ىلع داف هناف
 [نيبسر حسا اذهيا]اوناقل ةلع هل ىقجتالرانراصبا تركسامذااولوقي الل ةيئررلا ىلع مهي درصققب ملو[ مهيدي يسم

 اذا مهنلل اما - نيع ةفرط هاوزذ دعب[ ىووطْنبل مث ]مهكلهرما يضقل [ رسألا يضقل ] ةروهظ دعب ىدنلل |كاذع و اندم
 انكاَوكو لاق امك نوفمؤي ل مث ىقياو اهنم نبا يش ال ةيأ يهو ةتروص يف هللا لوسر ىلع لرذدق كلكملا اونياع

 فيلعتلا ةدعاقوه يذلا رابدخالا لوزي هنال اماو  ةدئاملا باعحما فاه امك مهكالها نم دب نكيول ةكئلملا مهلا نلت

 - نودهاشي ام لوه نم مهحاورا ثقهز هتروص يفاكلمع اودهاش اذا مهنال اًمإو  مهكالها بسجن فكلملا

 ةدشلا ةاجاغم نالرمالا ءاضق نم تشاراظنالا مدع لعج راظنالا مدعورمالا ءاضق نيرمالا نيب كف مث تستر

 ىلع لزنا الول نولوقي اوناك مهنال اوحرتقا امك اًكلم لوسرلا انني ا جرو تسلا سل نشا

 ين كانلسر 31 [لجر 0 ةئلم لنآ ار 00 9 و 0 م نواوقي ةراثو كارم 0

 د

 : 0 95 هادا 20 مو 0 10 0 1

 تمت 00 ىلع نوطلخملا مم مهيلع انطلخا د مهيلع انسجال و ] مهروص ين ةكئالملا يو هر عم نوقجي )ل مهنال

 و78 58 2 ٌِك ٠ 5 4 ع

 كام ىنا ىلع ليلدلا مهل لاق ناف كلمب سهلو ناسنا اذه ناسنالا ةروص ىف فكلملا اوأر اذا نولوقي مهناف

 5 0 4 - دو - ا 0 9 م 0 2
 ١ذاف ملسو هلاو هيلع هللا ىلاص |دمحم اوبذك امك هوبذك رشب الكلم قنا قطانوهو زجعملا نارقلاب تح يذا

 م نو احا |0022 00 ا 0 ّ

 ام ] لثم دئنيح مهيلع انسجلل و دارد نأ زوج“ و- مهيلع هللا سجا وهف نالا نولودخ”“ مهامك اولذح كلذ اولعف

 1 اما 00 مع 0 همم 1

 أرد و- ةدحاو مالب اخسبلو:قصيح# نبا ارك و -ةخحبلا هللا تاياب مهرقك يف ةعاسلا مهسفنا ىلع [ 0

 سو اهلا رديلع علا :ىلص هللا لولي ةيلسد ١ يزهتسا ٍدقل و ] ديدشتلاب وسل ل يرهزلا

 نم اوكلها ثيح قعلا وهو هب ندر يكسب 0 كلا ء يذلا مب طاحاف مهب قا 3 نم ل ىقلي ناك امع

 - : ديلا م
 00 ئَع اببسم رظنلا لعج تاك َّك اورظن] ملا هلوق : نيبو ا هلوق ثا قرف ي 2 كت لا ءب ءازهتسالا لجا

 ضرألا ىف:اورهس .لِق'] :ءاوق امإ و نيلفاعا)' ريس ارريست ل وا رظنلا_لجألا اوردس لزق هناكت. اوراظناف هلق

 * ماعنالا ةروسإل
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 ”مم هو م6١ 385 6 1 0 و م6 مهمضو س

 © ند ةرعم اهذع اوك مهر تن ينمو م يام مكنات ام و © نوبسُت 0 ماع و مراجو مكرس ماعي * ضرالا و

 ه خم م6 م 2ص 32 م 7

 نم مهلبق ن رد ٠ انْ مك اور ملأ © ّض دزمسي هب ب اونا را مهني فوسف * مهءاج مل َقَعْلاب اوبذك دقؤ

 : 3 |١ 7 33 5 و 1 3 7 : 000 2 ١

 ام ىئاخ هنا ىدعم ىلع ترمصلا قلخ ةلوذ ىلع و - هكمعذ نورفكيف نولدعي هب اورفك ىنيدلا مل ةمعن الا

0 
 ل اء ردقيإال ام هب نوادعب ه2 داوس دحا هيلع ردقي ال امم 2

 ) م
 ىذعم امف كنلاذ ناف 5 م 0

 0 ج0 ومر و

 دعب هدب: اورثمي نال داعيتما ور مكنا مد * تللذكو هتردك ثايا ضر دعب هب اوادعي نأ 2 1 م

 كا ل[ دنع دسم الشاور[ كرد للا( ةجلا يضف مك] مقعاب و متيم ييبعم هنا تبث ام
 ليقو - خزربلاوه و ثعجلا و توملا نيب امم يناثلا و - تومي نا ىلا قلخ# نا نيب ام لوألا لجالا ليق و

 ةميدقت زاج ملف هريخات بمجو انرظ هربخ ناك اذا ةركذلا أدتبملا تلق ناف  توملا يناثلاو - مونلا لوال

 - كردشُم 00 مم 1 ةلوقك ةفرعملا ٌبراقف ةؤصلاب نقم تلت - ةدلع 1- نمار هلوق 5

 3 ميدقتلا ببجرا امف كلذ هبشا ام 00 تدع 2 يح بوث يدنع لاقي نارئاسلا مالكلا تعلق ناك

 بجو يبكملا اذه: ةيف نئرج املف ةعاسلا ناشل اًميظعت هدنع ىمسم لك ياو نادلا نا ةركرأ كلت

 يذلا وه و , ةلوق هذم ر اهيف كوجعملا وهو  ليق هناك ىلاعت هللا مسا ىذعمب قلعتم [ توها ٍِف ]-ميدقتلا

 هللا هل لاقي يذلا وه وا اهيف ةّيهلالاب دحوتملاوا-اهيف ةيهلالاب فورعملا وهووا هلا ضرألا ىف و هلا ءامسلا ىف

 هنا ر هللا هذا ىذعم ىلع ربخ دعب اربخ تودسا| ىف تاو ار يف هب كِرْشَي ال اهيف

 عقوم فيك تلق ناث  اهيف ةتاذ ناك ءىش هنم هيلع ىفخب ال اهيف امب ملاع هنا ىنعمب ضرالا و تومسلا ىف

 رسلا هملع يف ئرتسا يذلا ىنال هل اربرقت ناك ةيهللاب دحونملا تدرا نا تلق - [ مكرفج و مكرس ملعب ملعي ] هاوق

 مكعب ملعي وه ىنعمب أدتبم مالك وهف آلا وربخ دعب اربخ تومسلا ُ تلعج اذإ كلاذكو ةدحو هللا وه ةينالعلا و

 قارغتمالل [ةيأ نم ] يف ْنَم  بقاعيو هيلع بيثي ورشلا وربخلا نم [نوبسُكَت ام ماعيو ] - ثلاث بخوا - مكرهجو

 لالدتسالا و رظنلا اهيف بجي ىتلا ةّلدالا نم طق لياد ,هلرهظي امر ينعي ضيعبتلل [ مهير يأ ن نلف

 بتاوعلل متو هنو فل اسأو هب وخي ل هيلا نوتفتلي الرظنلل ىيكرات [ نيضرعم اهلا واكل ]ر ةاينعلار

 ةيأ رظعا وه امد ا 5-5 تايالا نع نيضرعم مر ١ لبق ةناك فرذع“ م الك ىلع نودرم |[ اريدك دقف ]

 ةنع ارزجعف ةحاصغلا ىف مهغلابت ىلع هب رد يذلا نإدلا ىف ف ءاح 0 اهربكاو
 6.7 1 مسمر 6 < نم 00 9 وم دم

 باذعلا لاسرا دنع فكلذ و ءازهتسا عضفومب نكي مل هذا مهلر هظيسو اوأزهتسا 0 0 ا ىنذعمب

 ” م : 2 اال ” - . 0 1 5 .٠

 هل ضرا ةوح) واناكم هل لعج ضرالا ىت هل نكم * هدملك واعو مالسالا روهظ دذع وا ةموقلا موب را ايندلا ىف مويلع

 ممم آلم جعتةم < 0 هادي ص هدصرب ٠ 2 00 مسك 6م

 مهذكم دقأ و هلوث ةهنمو اهيبف هل ضرالا 1 ل اما و مهل نكمن ملو 1 ضرألا ىف هل انكم انإ ةلود هذنهو
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 0 ماعنالا ةروس هريدت يش لكى أعوهو" دينامو ضرألاو تومسلاى لم لل ج ميظعل وغلا كلذ“ هقعاوضرو مهحعهللا يضر اديب

 ١ 3 20 ١ اهفورح اعوكر نورشع و ةيا نوكم و ضيوف وا سدمخ و كام دف ةيكص ماعنذالا ةروس اهتاملك

 | مومو - مما <

 © ميلا نمحرلا هللا ملل ل لب
 مت مب ةمماو بم ةريممس ممو.< د مه 0

 © نولدعي مهرب اررفك يذل 8 0 ا تمنأفلا 1 ضرألا و تومسلا ل يذلا ملل دمع

 فرظلا و أدتبم اذه نا ىلع امإ و َلاَقل فرظ هذا ىلع اماإ | بصتلا#و - ةفاضالاو عفرلاب عني موي اذه عيرق-

 هذال كفيت : موب ةلوقك انف نوكي نا زوجت الو حفني موب عقار ىسيع مالك نم انركذ يذلا اذه هانعمو ربخ

 ىنعم ام ثلذ ناق - ْيَرِجَتَل اسوي اوقَذاَو هلوقك نيونذلاب عقدي موي شمعالا أرق وب-ىنكمتم ,ىلإ فابضم

 اهندلا ىف مهقدص ديرا ناو - لمع رادب ةرخألا تسيلف ةرخآلا ىف مهقدص كيرا نا [ مهقذَص نيقدصلا ا

 - ةميقلا موي هب بيج اميف قدصلاب مالسلا هيلع ىسيع' ةداهشلا ىنعم يف هذال هيف كو امل قباطمب سيلف
 سيلبا مآ ةميقلا موي امّلكت نامآكتم ٌةدانق نعو - مهترخآو مهاهند ين نيقداصلاب رمثسملا قدصلا هاذعم تلق

 ناكف مالسلا هيلع ىسيعاماو هفدص هعفني ماف بذاك كلذ لبق ناكر ذئموي قدصف قعلا دعو مكدعو هللا نا لاقف

 ءالقعلا بملغ ةهف مهريغو ءالقعلا ضرالاو تاومسلا ىف تلق نا - هقدص هعقتف تامملا دعب و ةويحلا ىن ًافداص

 وهام ديعب نم اًسِجش تيأر اذا لوقت كلارتالا ماع ًالوانت اهلك سانج لا وانتي ام تاق - سيف صو ليقف

 ةروس أرق نم مآسو هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع - مومعلا ةداراب ىلوا لكف ريغ ماوه لقاعا فرعت نا لبق

 يدوعي لك ندعب تاجرد رشع هل را كاميردم هذع 6-52 تاذسح ٌرشع رجالا نم ئطغأ ةدئاملا

 ايندلا ىف سفنني ينارصن ,

 سس < © >>: 5

 ماعنالا ةروس

 نام دلت تماظلا َلعِج و ىلاعت هلوقك أشنا و ثدحلا ىنعمب ناك اذا دحاو لوعغم ىلا ىدعتي [ َلَعَح]

 ققاخلا ىهب قرَقلا و -ًاذنا نمحرلا دابع مه يذلا ةكئلملا اوأعج و ىلاعت هلوقك رص ىنعمب ناك اذإ نيلوعفم

 ايش ءيش رييصت وا ءيش نم ءيش ءاشناك ىنيمضنلا ىنعم لعجلا ىفو ريدقتلا ىذعم 4 نا لمحلا و

 ةفئاكتملا مارجالا نم تاملظاا نالروُملاو تمّلُظلا لعجو ا هجوزاهنم لج و كلذ نم و لكم ىلا نكس نم لقنوا

 سنجلا ىلا ذصقلل تاق - رزوخلا يرغب م ! تلق نان اًذدحاو اهلا ةهلالا َلعَجأ آ اجاوزا 2 رز كلاب ع فلا

 ّلظ هلوالا 7 ارجالا ساذجا نم سنج نم ام هنال ةريثك تاملظلا نالوا اَهئاَجْرآ قلع فلطلا وأ نلاعت 'ءاوقك

 ورك يذلا م مث ل هلو بخلع مالع ثلق ناف - راذلاوهو دحا و سذج ىم هناف روذلا فالخب ةملظلا وه هَلظو

 هقلخ ام هذا قلخ ام ىلع دمحعأاب قيقح هللا نا ىذعم ىلع هلل ُدمَحأ ةاوق ىلع انما تلق . [ نودع مهول
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 ه٠ ةدتاملا اظروس

 ( عقم

 ءيرو يه م هر هم ل هر* صرمع 0 فارس

 ه بولا م الع تنذأ كنأ قفسفك يف اَم ملعأ لو يسفن يف ام ملعت“ ةدملع نق هن تدك ن 0

 ٠ يمه دد ةصد .٠ و2 - جمة م
 ينتيفوت املف * مهيف ا 2 اديب مهيلع تك مكبر و و ىبر 6 هللاودبعا نأ هب ينّئرَمأ ام لإ مَ تلكاَس

 رى < 5 5و4 001 ع رو معو م هدوهعو و ادا م 3 5 3 -

 فئاف مهل رفغت نا و كدابع مهلاف مهيذعت ا ينل تناو ” هيلع بيقرأ| 2ك

 ا | مه ما 4 0 هموو م6 هموم ريب س

 نيدلخر بلا اهتعت نم يرجح تنجح م 0 مهد نيقدصلا عمتي موب اذه هللا لاك © ميكحلا زيزعلا ثذإ

 5 _--ت 777 77>7777- -ح 2 0 تح

 اوصع مث ةدئاملا تراط مث ةيوشم تد ناعف تنذك امك يدوع اهل لاذ من * تييرطضاف هللا ذاب يّيَحا ةكمعاي لاقف

 ديون اولاق هبْذعأ يناق مكس دعبرفكي ىمف هلوذ يهو ةطبرشلاب اوعمس اهل مهنا يرو 57 3 ارجسُمف اهىعب

 - ثلزن اهنا ميجصلا و نرخ هلوقل ةميقلا موي ىلا ًاديع تناكل تلزنول و ثلزن ام هلل او نسحلا ىعو - لزفت ملف

 [يسفن يف] -هلوقا نا ىل قحبال ذوق [لوقأ نأ ]يي غبنيام [يب نوكي ام] كليرش كلل نوكيا نمد [ فدسْفم ]
 هنيبو مالكلا ب و ا رم ل لا ماعت ىذعملاو - يبلق يف

 نم سوفنلا هيلع توطنا ام نال اعم نهتلمجللر يرقد [بوبُغْلا ماَلَع تنأ كلأ] يمقن يف هلوقل كُن ْف ليقف

 ةرسفم اهّتاعج نا [ هللا اودجعا نأ ] هلوق يف نأ -دحا ملع هيلا يبنني ) بويغلا ماع كس ارم الو تويخلا لمح

 هدعب ىكحجف لوقلا لعف امإ : هل هجر ال امهالك و رمألا لعف اًصاو لوقلا لعف انما ٌرسفملاو رسفم نم دب اهل نكي مل

 اودبعاآلا مها تاقام نكلو هللا اردبع| ىا آلا مهل تلذام لوقت الر يسفتلا فرح امهنيب طسوي ناريغ نم مالكلا

 لوقي 9 هللا نال مقتسي مل "ميرو يبر هللا اودبعاب هترسفولف لجوزع هللا ر يمض ىلا دنسمفر مالا لعف اًسآو - هللا
 ءاهلا نموا هب ب ُيِنتَرَمَأ ام نمالدب نوكت نا نم لخت مل لعفلاب ةلوصوم اهتلعج نا و مكبرو يبر هللا اودبعا

 اودبعا نا هل تلق ام لاقي الو هنم لدبملا ماقم موقي يذلاوه لدبلا نال  ميقتسم ريغ ريغ امهاك وهب يف

 اودبعا نا تمقا ول كلنال ءاهلا ىم الدب هتلعج اذإ كلذكو  لاقتال ةداجعلا نال هتداجعآلا مهل تلق ام ىنعمب هللا

 تاقواف- ةلص نم هيلا عجارريغب لوصوملا ءاقبل مصي مل هللا اودبعا ناب ينترما ام الا تقف ءاهلا ماقم هللا

 ىنترما امب للا مهترماامدب ينّئرماامألا مهل ثلواَم ىذعم نال ةافعم ىلع لوقلا لعف لمحب ثلث .عنصي فيكذ

 كنك ] هذيل اهلل ناي كفطع ةلزاووم نأ نوم نا ركود ميرو ير هللا اودبعا نابدريسفت ميقتسي ىتح هب

 تدك يدين امله |« هب اونيدتيو كللذ اولوقي نا نم مهعنما هيلع دوهشملا ىلع دهاشلاك اًجيقر [ [ اديه مهيَلَع

 تلعرا و تانيبلا نم مهيلع تلزنا و ةلدالا نم مهل تبصنامب هب لوقلا نم مهعنمت [ مهيلع بسير ١ تننآ

 فكئايبنا نيبذكم كتايال نيدحاج نيصاع مهتفرع نيذلا [ كداب م مها ميت ن | ]و لهرلا نم مهيلا

 بتاعي الر بيثيال يذلا [ مهَعَحلا ] باقعلا و باوثلا ىلعرداقلا يوقلا [ زيزعلا َتْذ َكْناَث مهلرفتت 0 اد

 مهلرفغت كذا لاقام تلق - مهكر فْحَت نأ و لات فيكف رافكلل نوكت ال ةرفغملا تلق ناف - باوصو ةمكح ىعآلا

 ىف مدعت مل مهرفك عم مهل ترفغ نا و باذعلاب ءاقحا مهنا تادع مهتبذع نا لاقف نا ىلع مالكلا ىنب هنكلو

 ىمححا ةذع وفعلا ناك ًاصرج مظا مرجملا ناك ىتم لب لوقعملا ىف مرجم لكل ةنسح ةرففملا نال ةمكح ةجر ةرفغملا



 (سؤا؟ )

 هم م2ةصم ادعءممدر»ب 6 7 هم 7 د. يم م < لك تا - د

 5 .ةدئاملا' ةروس كأم و اول نمط و اهل لكَ نأ يف الام © نونسؤم معك نإ هلل اولا ل اق ءامعلا م د دئاَم اًنِجلع
 مص هم عل عماد همدةع د ةودعم تنوريص + د سم م26

 5 ءزجلا املا 5 ةدئام انيلع لزْنا 55 مهلا 0 با ىسيع لاق © نيدهشلا م ٠ اهيلع نوكن و اذنددص 0

 ” م جءمو مال سومرتم ع دامه تندا «ه 085 برم معمر

 ةي ع 00 ايلزنَم ي وذأ هلل لاق © ترف كتيفاو 0 © فقم هي د اًنرخأ و انلوألا اديع اذل نوكت

 عبرلا هادو 8 همدا6م 5310 0 يعوض هظوم مه مد

 ميرم نبا ىَسيعِ هللا لاقذا و 5 َنهِملعْلا م ادحآ بدع 1 اًباَذَع هيذعا يئن هي دعب رفكي نمف
722 

 مسموم م ا ورتس مث هري < م د ىورت ل ندس

 ل امم لوقا ن كك ا ب قدس لد“ للا نود نم نيعلا ي يدا و يَنرْدخْلا سال تلف تتذاع

 20 م5 هربورب ه

 [ نينمؤم مك نا ] اهدعب ةومليصع اذا اكلهكف تايالا نم هل ةيلع اوحرتقت الو هقعاطتساو

 »رص صم ع

 له ىنعملاو - كلبر لاوس عيطتست له يلا فير عيطّتسُت له كيرف ر  ةحيح** ناميالا مكاوعد تناك نا

 اذا ودام نم يهر ماعطلا ةيلغ ناك اذا ناوخلا [ةدئاملا ] و لاوس نع كفرصي تفراص رييغ نم كىلاؤ ةلئست

 3 2 4 - صمم بانر يب همو -

 اهرره# مل نيذلا دنع اهيلع دهشن [ َنيدهشلا نماهيَلع نوكن و ] هيلا مَدَقُت نم دمت اهناك ةدفر ر هاطعا
 عغضفومم يف اهيلع نا ىاغ اهيلع نيفكاع ةوبنلاب كلو ةينادحولاب هلل ىيدهاشلا نم نوكنوا - ليئارسا ينب نم 200 000 0 1 700 ِ :

 اومزادل ماجا و ىسيع لأس امذا و ضالخالاو ناديالل مهاوعدك اوركذ ام ةدازال مهاوعد تناك و لالا

 ءاقلاب نوع و - ملت و - لوعفملل ءاذجلا ىلع ءايلاب ملعب و عيرقو - اوفلاخ !ذا باذعلا مهيلع لّسْريو اهلامعب ةّجلا
 مص ربوع مهي و | هيد ال

 اكل وكت ] ناث ءادن [انبر ] و مهملا هنم تضوع و ءادنا) فرح تفذخف هللا اي هلصا [ مهلا ] - بولقللر يمضلا ر

 رورسلا ديعلا ليق و  !ديع ئراصنلا. هذختا همث نمو دحألا مويوه ليق  اديع اهلوزن موي نوكي يلا [اذيع

 امهريظن ورمالا باوج ىلع ى كت هللا فبفأ أرق وأ - ا

 - اندعب يتاي نملو انذيذ لها ىم انناضز يف نمل يا لماعلاريركتب امل نم لدب [ ايرخأو اولا | دلو ل

 نرخ انملولا ذيز ةءارق يفو - عابألاو انم نيمدقملل زوج و - مُهلَوا لكأي امك سانلا رخآ اهنم لكأي ليقو

 باذعلاب ديزاول رفقا 1 يدع ] ين ريمضلاو ابيذعت ىنعمب [ اناذع | ةعامتجلاا و ةعألا ىنعمب ثيبناتلا و

 ثازفف اذياع لنا مهللا لاق مث افوص نسبل ءاعدلا نارا امل ىسيع ثنا يقر تاجا نه ادي ل نكي ل هب بذعيا 1

 50 هون ينال هالخبر اا عير ]منوي ةيياسو لا ا ةرغس ١

 مهتسحا ْمقيا مهل لاقو ةبوققعو ةلثم اهلعجت لو ةمحر انلعجا مهلا نيرفاشلا, نم يقلعجا ممللا لاقرروسهع 0

 ماقف كلذب لوا تنأ نويراوحلا :سأر نوعمش لاقف اهذم لكأيو اهيلع هللا سا .ركذي و اهفع بفشكي لمع ظ
 كرش الو سولف الب ةيوشم ةكمس !ذاف نيقزاولاريخ هللا ممب لاةو ليدنملا ففشك مث نئكبو ىلصو اضوقف ىسيع

 ىلع ةفغرا ةسمخاذاو ثاركلا الخام لوقبلا ناولآ نم اهلوحو لخ اهجند نذعو يلم اهسار دذع و امسو ليست

 لاقف ديدق سماخلا ىلعو ندج عبارلا ىلغو نمس ثلاثلا ىلعو لسع يناثلا ىلع و نوتيز اهنم دحاو

 ةيلاعلا ةردقلاب هللا ةءرتخا ءىش هذكلو امهنم سيل لاق ةرخآلا ماعط نم ما اهندلا ماعط مآ هللا .حور اي. نوعمش
 . 5 ِ 5 ا . ١ م 2 5 6 5 هو 1

 ىرخا ةيأ ةيالا هذه نم اذتيرا ول هللا حوراب :نويراوحأا لاقف هلضف نم مكدزيو هللا مكهدحي اوركشا و مقلأسانم اولك



 دربجأ
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 و7

 ع

 ( سو-)

 تح 7-0 سه [6 6-06 2 همم م 3 وعد هز ”ت قضمدم م 2

 ملل و بنقكلا كل ذا ليك ديلا سانا .م م اف سدقلا ح .ةباجلملا ذا * فدا
 «ه6 7 وو لق يد 2. مو تحب ها سم مهر بت تامه

 ير 3 , ينذاب ارهط نوكتف دب يا ينذابر طا يا نييطلا 0 . قاَحُ 2 * ليجتأا و ةدروتلاو

 تنيبلاب مكَنِج ذا كلَ 00 ذب تفَقَك ذا و * ينذإب ىذا جرخأ ١ داو * ئنذاب صرب و ةمأل
 هو هرم م6

 ياوسرب و ىبر ردم ل 00 ىلا كيمو ذاَو © نيبمر دس الا 5 نا ١ مهتم اورفك يذل لاقت

 لومي نأ كبر ٌعيطتسُي له ميرم نبا ىسيعب 7 لَك ذو نوملشم انَناِب دبشا و اذمأ ا همدد# همم م 2 م ا  مصم سم <66 © |1

 نيرفاكلا توي هذا ىنعملا و حمدي موي نم لدب (هَّللا لاك قا ] - نإ مسال ةفصوهوإ ءادذلا ىلعوا صاصتخالا ىلع

 اوزواج وا  ةرحتس مهومس و مهوبذكف ماظعلا تايبالا نمب مهيديا ىلعربظا ام ديدعتبو مهتباجا نع لوسرلا لاوسب فئموي
 تازجعملاو تاذيجلا نم ىسيع دب ىلعربظا امين ليئارسا يخب ضعب لاقامك ةهلا هوذختا نا ىلا قيدصتلادح

 [ سدقلا رب ] فتلعتا ىلع َكلندَيأ يرق و _فنبوك [ كندي ] - نيل ةماو مهضعب هذخّناو نيم جس !ذه

 ةلوق هيلع ليلدلاو ماثألا راضرا نم: رهظلا بليس ونال :سدقلا , ىلا ةفاضاو, نيددلا: هب نيجت ذل مهجن
 ةهمد - - : : م مه م 1 2-7

 ئلع لياد هيف دهم'ا ىف ناآلا اليك و الفط مهملكت ىئنتعملا نأل لاح عفوم يف دمملا ىف و - ساخلا ملكت

 ىنعم ام تلقىاذ  ةيعلا تيبثنل هب ديآ هيلع هللا تاولص ليئرجج سدقلا حور ليق و - ةلوفطلا نم د

 ةلوفطلا نيه يف كمالك تواغني نا ريغ نم نينلاعلا ىيتاه يف مهماكت هاذعم تلق -[ اْهَك و كبملا فز هلو

 [ َلْيِجتألاَو ةئروُلا و ] ءايبنالا هيف ابختسي يذلا نحاا و دا غولبو لقعلا لامك تقو وه يذلا ةلوهكلا نيح و

 معلا و طغلا باتكلا ليقو - ةمكحلاو باتكلا سنج امهب كارملا نال ةمكحلا و باذكلا هلوانت امم ركذلاب 50

 ف"اكلت ريمضلا [ابيف عفت ] يلجوستب [ ينْذاب ] ريطلا ةئيه لثم ٌةئيه [رْيطلا ةّئيِمَك ] باوصلا مكحدلا مالعلا

 نم تسيل اهنال ابيلا فاضملا ةئيهلا ىلا عجري الو اهيذ نغني و ىسيع اهقلخ# ناك يتلا ةئيبلا ةفص اهنال

 ماع جرخاإ ليق- مهثعبتو روبقلا نم ىيجرخت [ىنوملا جرخت] و ينريمضلا كلذكو ءيش يف مجغنال و هقلخ

 ليقو - هلققب اومه نيح دوهيلا ىنعي [ ٌكّْذَع ليلا ينب تففك ذأ و ] - ةبراجو ةأرما و نيلجرو حون نب

 موي لك عم لوقي هغل أيش رخدي )و رجشلا لكأي و رعشلا سبلي ناك كيم يقمعن ردا ىسيعل هللا لاق امل
 ىلع مهترما [ نيرا 5 كثيحوأ ] - تاب ىسما امخيا تاميف دلو الو برخجف تدب هل نكي مل ةقزر

 ةكرح ةقكرح عامنا ىلع بصنلا لحم“ يف [ىَسِيَح] هلل ههجو ملسا نم نوصلخم [ نوُملَسُم ] لسرلا ةنسْ

 لييادلا و رمع ب ُديز اي كللوقك اًمومضم نوكي نازوجي و  ةيشافلا ةغللا يه ر ورمع نب كيزاب كللوقك نبآلا
 عيطتسي له ] اولات فيك تق ناق-مومضملا ىف الا نوكي ال ميخرقلا ن يس م ا

 هعبا : اهل مهءاعدا نكح امنإ و ضالخالا و ناميالاب هللا مهقصو ام تلق - مهصالخاو مهنامإا كب [يلبر

 هلثم نري ا مالك هكر ” عيطَتْسُي لَه هلوق و نيقاش اوناك مهنا و ةلطاب تناك مهاوعد نا نذأف اولاَك ف هلوق

 ةرادتقا يف اوكشت ال و هللا اوقتا ةانعم مهل مالسلا هيلع ىسيع لوف كللذك و مهبرتا نيمظعمص نينسؤم ىع



 ( سدو )
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 تماما لرش دب املا درت" ارفاخي 5 ب ا اوناي نا 2 كلذ © يظل دملظلا مل اذا انا اًنيدنعا امو

 « درعا "مبا ادام لوقيف لسولا هللا عمجت موي 5 نيقسفلا موق ىدبي 3 هللا و ع و هللا وقنا و " مهناميأ طاقم د 20 نبع تي دع عا اع تعع
 حرا لل 00 مووم صعءم س هم اص ه ساده ب معو ع 0020 ”-ه هلو هموم س5

 5 ىلكر كيلع يذمعن ركذا ميرم نبأ سعب هللا لاق ذا © بويغلا مالع تذا كلنا * انل ملع ال اولاق

 اهتم

 ةقينح باو - يعذملا ع ممل رب ماب ينحت و نارا نسعلا أرقو - جدملا ىلع ةباصتناو ةينثنلا

 انهبذكهظ ملغ اغلحأ اناّتخا دق امهنا نيينارصخ صخلا ىلع اوعدا دق ةثرولا نإ مهدنع ههجوف كلذ نوري ال هباحمإ و

 أرق نم ةءارق هجو امف تلق ناف - ئرشلا مهراكنال ةثرولا ىلع نيمهلا تناكف ةئرولار كذاف امنك امين ىرشلا ايعّذا

 نيذلا ةثرولا نص هانعم تلق - سابع نباو يبا د يلعوه ر لعافلل ءانبلا ىلع نيو مِهيلَع قحتسا

 ىنيبذاكلا ٌبذك امهب اورهظي و ةداهشلاب مايقلل امهردرجي نأ ةداهشلاب مهنيب نم ناهلوألا مهيلع قيس

 ةداهشلاب ] ةثداحل' كلت وعن ىلع ءادهشلا يتاي نا [ د ] - مكعلا نايب نم مدقت يذلا [ كلذ 1

 مهيذك روبظب اوحضتفيف [ ؟مهناميأ دعب ] نيرخأ دوهش ناميا ركُت نا [ ناميا برت نأ اوُفاَحُبَو ب

 هلوق يف بوصنملا نم لدب [ حسبي موي ] * لوبق و ةباجا حمس [ وعملا و ] - لْيَدُب ةصق يف ىرج امك
 مهيدهي ) يل ْيدَعَي آل هلوقل فرظ را - هعمج موي هللا اوقتا و ليق هناك لامتشالا لدب ىم وهو هللا د

 تيك و تيك ناك َلسرلا هللا عمجي موي ا ركذأ رامفاب بصنيوا - مهريغب لعفي امك ذكمري ةنجلا قيرط

 ليقل باوجلا ديزاولو متبجا ةباجا يلا ىنعم ىلع ةردصم باصتنا مثْبَجاِب بضتنم [ اَداَس ]و

 دئارلل اههبوت ةدؤوملا لاوس ناك امك مهموق عيبوت تلق - مهلوس ىنعم ام تلق نأف  متبجأ |ذامب

 مهما دعا .هبوت لاوسلاب ضرغلا نا نوملعي تنق - اوبيجأأ مب اوملع دق و [اذل ملعال ] نولوقي فيكف كملآ اق -

 مهبر ىلا ءاجللا و يكشتلل اراهظا مهتباجا ءوعن نم اودباك و مهنم هب اونم امب ةتطاحا و ةملع ىلا ر مالا نولكيف

 اذا مهيديا يف مهطرقسو مهترسحل بلجاو مهداضعا يف تنا و ةرفكلا يلع مظعا كلاذ و ,هنم ماقتنالا ىف

 ةصاوخ نم ةصاخ ناطلسلا ىلع جراوخلا ضعب بسكني نا هثمو  مهياع هئايبنا يكشتو هللا ريجبوت عمتجا

 اذه كلب لعف ام هل لوقي و امهنيب عمجهف هذم هل راصتنالا ىلع مزعو اههنك ىلع عاطا و ناطلسلا اهفرع ذف ٌةب“ذ

 ىئاازمالل اضيوفت ىب لعف امب ملعا تنا هل لوقيف هتيكبت و هخ+بوت ديري هب لعف امب ملاع وه و يجراخلا

 ماع

 طقاس اًسْلِع هافعم ليق و - مهممأ ىلع ةداهشلاب مياوقع مهيلا بوثت ام دعب نوبيج# مث باوجلا نع نولهذيو

 مالا .ةباجا اهنم يلا رهاوظلا هيلع تخيب مل تايفخلا ملع 0 و بويغلا مالع فكنا ةبرومغم و ككملع عم

 ناوعرغي" مؤفلا“ كلذ: وعن نش كيف رءد هدم هبا لخت امل ةميظعت او: 'ةتكشأ ةاراهظأ و" هيلع الكت[ ةناطل

 فيك ر ةمتاخال مكحلا امنا و اندعب مهنه ناك امب ان مَلع ل ليقو  فىملع بنج ىلا اذل ملع ال هناكف مهلسزل :
 رورو م 70 3 .م .و 1 397 /

 مالكلا نا ىلع بصخلاب بويغلا مالع عيرق ر - نيختوم نويعلا قزز هوجولا دوس مهوأر دق و مهرما مهيلع ىفخن |
 بويغلا مالع بصن مث هريغ و ملعلا نص ةفررعملا كفاصراب فوصونلا كنا يا َتْدَأ كَنأ هلوقب مت دف
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 (ممخ)

0 

 نرخاف امأ يكَسإ ا ىَلمرتُ نا © نيمنألا 5 اذا ٍَ هللا ةناهش ملك لَو يل د ناكول و انهن ؛ هيب ه اكدتاملا ةروس

 رجلا

 ع

 و7

 ممل

 ا رممو هرم هر امد

 اًمهتداهش نم قحأ 56 هللاب سسفيف نجارلا مع ٌقحسإ يذلا نم امماَقَم نوفي

 هللا ىلص هللا لوسر قي تب 8 اهنا ليَدب ثيدح ينو امهدعب ةموكعلل نودعقي اوناكز راجحلا لها نال ُّك

 ةانيركشإ انا اول !اقف ةكمب ءانالا دجو مث افلحف ريذملا دنع اميغلحتساو ميمت و يندعب اعوورصعلا ةولص ملسو هلآو هيلع

 مَسْقلا نيب ضارتعا. [ مترا نإ ] رصعلا ةولص نومظعي مهر ةمذلا لها ةولص يه ليقو - يدعو ميمت نم

 نادهاشلا امهب ديرا نا ليقو  امهرفاحف امهومتمهتأ و امهناش يف متبترا ناو ىنعملا و - هيلع مسقْملاو
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 هللا يضر يلع نع و  امهفياحت عوسنمب سهلف نايصولا ديرا ناو نيدهاشلا فياعت خت دقن

 يذعي هل مسقملل ن نك يف.و مسقلل هي يفريمفلا و - امهمهثا اذا يدوارلا و دهاشلا فلعب ناك هنإ هنع

 ا وعلا لجال .نهبذاك هالاب فلحن الا ىلا ايندلا نم ضرع هللاب رسقلا ةحصب ٌلوبتسن ال

 نهماَوَف اونوك ىلاعت هلوق تحت نولخاد مهناو اذبا مهتناماو مهقدص يف مهتداع هذه نا تمم ى يلقراغم طورت

 اهظفحب هللارما يتلا ةداهشلا يل / هللا ةداهش ] برم و نيدلاولا رآ ممسفنا ىلع ولو وهل دي طلاب

 ضيوعت ر مسقلا فرح ة ىلع دملاب هال 'أدتبا مث هداه ىلع فقو هنا يبعش'| نعو - اهميظعت و

 مسقلا فرح فذحي نم مهنم نا هيوبيس ةركذ ام ىلع دم ريغب هنع يور و  هنم ماهفتسالا فرح

 ىلع اهتكرح حرطو ةزمهلا فذح# َنْيِمتأَمل ىيرقو - !ذك ناك دقل هللا لوقيف ماهغتساا ةزمه هذم ضعي الو

 دعب ليق هناك مك كازينو تبدل روينا هتعاط تحد أف ىو | ناعهلوقك اهيف نم نوذ مادا و ماللا

 ةولصب ةولصلا ترسف و فيك متبلق ناف امهنوسبحت ليقف امهب انبترا نا لمعن فيهن امهيف ةلادعلا طارتشا

 يف تلقوا امك دييقتلا نع كللذ ىفغا اهدعب فيلحلاب هدنع ةفررعم ثناك اما تلد  ةقلطم ىه ورصعلا

 فيلستلاب دصقي ناو سذجلل ماللا نوكينا زوجيو -رجغلا ةولص اهنا لع سردلا ىف ذخا ىّلص اذا هقفلا ةميا ضعب

 اَمْحُفْلا نع ىِهْثَت ٌةولَصلا نار وزلاو بذكلا نم ةيهانو قدصلاب قطنلا ياي ةراصلا نوكت ناةيلضلا را ولع

 سل امهنا لاقي نإ ابجوتساو امثا بمجرا اًمالعف يل [أمّإ اَقَتسا امهْنأ ىلع ] علطا ناف [رع ن نآف ]رك

 مهيلع قجتسإ نيذلا نم يا [ ميل ّقَحَتَسا يذلا نم امهماقم موشي ] نارجأ نادهاشف [ نوكأ ] نيمثالا

 نيلجرلا ةنايخ ٌترهظ اما هنا ليدي ةصق يفر  هتريشعو تيملا لها مهو مهيلع ينج نيذلا ىمالاذعم و مثالا

 ةداهشلاب ناقحلا [ نيو 1و امهتدانش ىرم حلا اههتذاهش نإ اوهيجاضزانإ منا ةقئرو نسر ناقل قلما

 لدبامه ليقو  نايلوالا ليقفامه نمو ليق .هناك نايكرلا امه ىلع امهعافترا و - امهتفرعم :و..اهتبارقل

 نييلوأا بادتنإ هيلع قئتسإ ىيذلا نم يا قس ني وعبر ينوب نم وا نوفي يفر يمضلا نم

 رورج 0 قيس نيذلل فصو هنا ىلع هلو كرذو - لاعلا ةقيقح ى اع مهعالطال ةدايشال مهنم
 ىلع نيل ئرقر -اهب قحا مهن كل ةنداهشلا ف بناجالا 5 اع موقَلا ةيلوالا ىذعم 5 جدملا نيل 528 7
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 مكن نإ مكرْيَغ نم رخو مت لع < اَوُذ ىذا ةيصولا نيح ثوملا مكدحأ رضح اذا منيب داش اوثما نيل
 هطم مرو 6م َِط

 يِرَتْسَن ١ مثجترا ن نا هللاب نمسقيف ةرلصلا دعب نم اَمهَنوسبَحَت توملا ٌةَبيصم مكتباصاق ضرألا ىف ميوَم

 اذه ىلع يب مكسفنا مكيلع نئنيحف ممنم لبقُي الف نورمأت نامز يناب نا كشري نعل و ةلوبقم
 لعج اذا لاق ىنمف ليت اهليوات نامز اذه سيل هنعو  هرذعل طسب و هنم لبقي الف ىهنيو رماد نمل هلال

 اهنع َتلأس لئاسلا لاقف كلذ نع لثمن هنا ينشحتلا ةبلعت يبا نعو - نجلا و طوسلا و فهلا اهنرد

 ىقج ركنملا نع اوهانت و فررعملاب اورمتيا لاقف اهنع مآج و هلأ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر 5-0

 عدو كتلسفن فكياعف هيارب يار يذ لك تاك روف عار ا تيأر ام اذإ

 هجر وير لت مهنم لماعلل رمجلا ىلع ضج#ك ىفيف ٌربصلا اًمايا مكءارو نم ناو مارعلا رما

 ْكيَلع [ مكسفنا كيا ] ثلزذف هومال و كلبا تيقس هل اولاق ملسا اذا لجرلا ناك ليقو  ةلمع لثم نولمعب

 ئرقو - عفرلاب مكسّقنأ مكيلد عفان نع و  هباوج مزج كلذل و مكسفنا .حالصا اولا ىنعمب لعفلا ءامسا نم

 رمالل اباوح نوكي نأ و - مكرهضي ال ةوجَح يبا ةدارق ةرصخت و اعوفرم ارجخ نوكي نا - ن وا عوق ا كربة

 زوج و - مكررضيال لصالا و ةمغدملا ءارلا نم اهيلا ةكوقنملا كاضلا ةمضل اعابتا ءارلا تمض امنا و امرزج#

 أدتبملل ربخ هنا ىلع [ نت! ] جفترا م: هروظيرو ةريضم راض[ نم اهمضاو كإضلاررصكب مكرضي ل و ايهن نوكي نا

 ىذعم ىلع مُكنْهَب ةداهش لعاف هنا ىلعوا - نيذثا ةداهش مكنيب ةداهش ريدقت ىلع مني ةداهعوه يذلا

 بصنلاب كده .نمحلا أرقو - نيونتلاب مشب ةداهَش يبعشلا أرق و - ناخثا دهشي نا مكيلع ضرف ايف

 هنم هلادبا يفو هنم لدب [ ةيصولا 2 ] - ةداهشلل فرظ رضح اذاَو اذا ةداهش مقبلا ىلع نيونخلاو

 007 اه لهذي ملمسلا اه نراهتي نأ يغبخياص يذلا ةمزاللا رومالا ىم اهنا و ةيصولا بوج و ىلع ليلو

 ميو مانا نإ] بناجالا نص [ [ مريع نم ممرات نم 7 مكن ] لجالا غولب تارامآروهظو ةقفراشم توهلا
 ةيصولا ىلع نينجا اردهشتساف مكتريشع نمدحا نم مكعم نكي ملورفسلا ىف توملا عقو نأ ينعي [ ضرأل 5

 مريع نم و نيماسفلا نم مكن ليقو - مصنا هل مهو سلصا وهامبو تملا لاوحاب ملعا مهنلا ارا براقالا لجو
 ىنيماسملا ةلقل مالسالا لوا يف تزاج امنا و ملسملا ىلع يمذلا ةداهش زوجي ا خوسنموه ليقو - ةمذلا لها نم

 نب كيدي يرخ هنأ يرر و - مكنَص لدع يوذ اودجْماو ةلوق اهكسن لوحك# نعو رفسلا لاح ف مهرج را

 ىيعلاوعت افاد سوأ نب مهمتو 1 نب يدع عم نيرجابملا نم ناك و صاعلا نب ررمع ىلوم ميرم يبا

 اعفدي نا امهرمإ و هيجحاص ةبرجخت دخن ماو ةعاتم يف ةحرطو هعم ام هيف ًاباتك بذتكو يدب ضرمف ماشلا ىلا اراجت

 لها باصان هابيغف بهذلاب اشوقنم لاقثم ةثامثاث هيف ةضف ىم دانا اذخاف هعاقم اسقف تامو هلها ىلا هعانم

 اههنورهصت و امهنوغقت [اًميَوسجحت ] ثلزنف هللا لوسر ىلا اوعفرف ادحجن هاناب امهربلاطو ةفيحصلا ليد
 ريظلا وا رصعا١ دعب نسعلا نعو - سانلا عامتجا ث قو هنال رضعلا ةولص دعب نم [ ةولَصلا دعي نم ] فلحال

 ءرجلا ٠



 ةدئاملا ةروس

 ءزجلا

 ع
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 هودعس هرم <«. عة وعلل ج همدرعه»«

 ب © نوم ل مب م اعيمج عجرم 4 هللا ل مايد اذا لق 0 مكرخب ل مكسفنا

 ىرب مس جو

 [ مهل 2 هيلا ىحوي مكرهظا نيب لوسرلا ماد ام وهو يحولا نامز يف ةبعدلا فيلاكتلا هذه ن
 هن هنن" ةعو:اهيم ظيزغتسب هلل ككصمب رىلطعت», قرا رتفتف لكس اوزطسزتاو مكءوست يقلا فيلاكتلا كلت

 ممنم طرقي امين مكاجاعيال [ ْمِهاَح ٌروُمَع هللا و ] اهلثم ىلا اردوعت الف مكتلئسم نم فلس امع عللا افع

 رهمضلا تلق - اهنع لاس دق لقي ملو [ اَهَلَس دك ] لاق مث ايش نع اوك ة سد ل لاق فيك تلق ناف -هقيوقعب
 اهيلع لد يتلا ةلئسملا ىلا عجار وه امناو ودك وعم بعت ىنطخاوقا لارا معا قنا هكالكالو

 ( نيرفك ] اهيبسب وا اهعرجرمب يا [اهب ربا 2ثك] : جريارالا ل وق ةلكشملا ةانش لاق دق قنطيااواففَسَتيَ

 ةيلهاجلا لها ناك « اركلهن اهركرت اهب اورما اذاف ءاَمْشأ نع مهدايبنا نوتغتسي ناك لهئارسا حينيب نانا كلتا

 الر ءام نع درطت الو اهبوكر اوصرح و اهرقش يا اهنذأ اررحب ركذ اهرخآ نطبا ةسمخ ةقانلا تجفن نإ

 تربوا يرفس نم تمدق اذا لجرلا لوقي ناكو -ةريعجلا اهمسار اهبكرب ما ىبعملا اهيقا اذا و ىعرم
 لاق ادبع قتعا اذا لجرلا ناك ليتو-اهب عافتنالا ميرحت يف ةريعجا6 اهلعج و ةبئاس يتقانف يضرم نم

 اف مهتهلال وهف اًركذ ثدل و ناو مهل يمن ىتنا ةأشلا تدلو اذاو ثاريم الو امنيب لقع الف ةبئاسوه

 ةرشع لعغلا بلص نم ُثجن اذا و مقبلا ركذلا اوعبذي ماف اهاخا تلص و اولاق ىثنا و اركذ تدل و

 [هللا لعَج ام ] ىنعمو - ىئعرمال و ءام نم عذميال ر ةياع لمعتال و بكري الف ةرهظ مح دق اولاق نطبا

 هللا ىلع نورشفلا ] اومرح ام مهميرحأب مهلكلو كلذ ريغو فببيستلا:و ريعبتلابرمآ 9:و هكاذ عرش ام

 واولا ه مهرابك اهميرحت يف نوداقي مهنكل و اووتفي ىتح هللا ىلا ميرحألا نوبسذي الف [ نولقمي ل مهرثكا و بذكلا

 ا ناكول و كلذ مبسحأ ةريدقت وراكناا ةزمه ابياغ ثلخد دق لالا واو ]م اب لولد ] هلوق يف

 "يركع باوكرذتها فرعي امناَو يدتيملا ملاعاب ريصي امنا ء!دتتإلا نا ىنعملا و 20011000

 ليقف مالسالا ىف مهلوخد و ةرفكلا نم داذعلا ووثعلا لها ىلع ةرسح مهسفنا بمهذدت نوذمؤملا

 اذإ منيد نع ٌلالَصلا مرضي ال ىئدهلا قرط ئنااهب ىششملا و اهحالصا نم مئفأك امو مكسفنا مكيلع مهل

 هيف و نسر نتا و“ تر نتاع تق كاشلا ض كت لا لجان امك نيدتهم متنك

 تت قازملا سلو هب ل مهريكانص و مهبئاعم ركذي لازيال و ىصاعملا و ' روجفلا نم. ةقّسفلا

 نالضلا 'نفعبوه امنا دتومب سلف امهيلع ةردقلا'عماامهكرت ىص ناف ركنملا' نع .ىبنلاو فوعفلابزمالا

 وهلا اهنا اهنامْزب سيل اذه نا لاقف هدنع ثعكرق اهنا دوعسم ىبا نعود هذيب ر مهنيب يللا تلصق نيذلا



 ( ميمو )
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 جفا نم نلت راسل يلا 1 مكلعل باجل 9 هللا 0 -- را 526
 ا ا ممم ره 2 13 ىلإ هدد هر ٠

 اَهلأَس نك © ْمِهلَح زوق هللا و" اهنع هللا اقع" ممل دبت نارا لوني ىهح اهنعاولكسك ناو” مكؤست مل هبت نإ

 ميجحرما نم مهل متي امل مهداعمو مهشاعم يف مهدماقم و مهضارغأ ىلا اضوهن و مهايندو ,نيدرما ِى

 اورخوي ماو اررظني م اذحاو اماع ةوكرت ول حابر يبا نب ءاطع نعو - مهعئانم عاوناو مهتراجت و مهترمع و

 ةماقاب رهشالا نيب نم هصاصتخال نال ةجحلا وذ وهو محلا هيف ىدري يذلا ربشلا و 1 مارحأا رْهَشلاَو ]

 هذم دآقملاو [ َدئدَقلأَو يذهلأ رآ] معلا ربشالا سذج هب ينحت ليقو - ىلاعت هللا هّيرع دق اًداش هيف ينحلا مسوم

 ساخلل امايق ةبعكلا لعج ىلا ةراشا[ كلُ ]ربظا هعم حلا داهب و رثكا هيف باوثلا نق صعلا وها

 امب ملاع وهو :يش لك [ مْ هللا نأ اوملعتل ] ةريغ و ديصلا كرتب مارحالا ةمرح ظفح نم ركذ ام ىلا و

 ء اهيلع ظفاح نمل [ مهحْر روغغ ] سراح“ كلبقنا نمل [ باٌقعل هيدا ملكوعب معلا مسير

 هيلع بمجو امم غرف دق لومرلا ناو هبرسأ امب مايقلا باجبا يف ديدشت 1 غلجلا الإ لوس ىلعام]]

 بنيطلا و ثيبخأ١ نيب نوجلا « طيرفتلا ىف مكل رذعالف ةعاطلا مكتمزل و ججعلا مكياع تمماق و غيلبتلا نم

 ليلقلا بميطلا ىلع هترثكل ةر ىتح كثيبخلا ةرثكب اوبجعت الف مكدنع اييرق ناك نا و هللا دنع ديعب

 لاملا لالح يف ماعوه و بيطلا تاوف و ثبخلا ىف ناصقلا ىزاوي ل لضفلا نم ةرثكلا ىف هنومهونت ام ناف

 اورثااو ( هللا اوقثاف ] مهيدر و سانلا ديج و اهدساف و بسهاذملا ميبح# و ةدلاط و لمعلا جلاصو ةمارح و

 هرعش »« ةرثكلاب اور ختفا اذإ ةرججملا هرجر اهب عت نا ةيآل هذه قح نم ورثك ناو ثيبخلا ىلع لق ناو بيطلا

 لب مهلج نافهددع مهئامهد نم كذمهدي ل «رعش * ارصن الو ءافو دعس نم ع لو ٠ ريذك ع نإ دعسب راك

 اوناك ناو مهب عاقيالا نع اوهّنف مهب اوعقوي نا نوملسملا كازا نيح ةماميلا ياجح يف تزن ليق و ه رغب مهلك

 ُلْزنِي نيح اَهْنَع رافت اعقل مكتب ٠ نا كلوق يذعا اهيلع ةنوطعملا و ةيطرشلا ةلمجلا « نيكرشم

 هولئست ىتح ماس و لاو يباع هلل ىلص هللا لورد ةلمسم اورثم الإ نينعملارماونالا 22 مك د نارقلا

 فكلذواهذع لاوسلا ىلع اومدنت و مكيلع قشت و مكمْغت اهادا مغلك و اهب مكاتفا نا مكيلع ةّااش ففيلكت نع

 هذع ضرعاف ماع لك اذيلع جمعا هللا لوسر اي لاق نصحم نب ةشاكع وا فلام ىب ةقارس نا يور ام وحن

 مآهو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقن تارم ثالث هتادسم داعا ىتح مس و هلإو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مترفكل مقكرت ول و متعطتسا ام تدجرو ول و تدجول معن تاق ول هللا و معن لوقا نا كنمؤي امر كيو

 رزقا مكتوم اذاف مهئايجنا ىلع مهفالتخا و مهلاوس ةرثكب مكلبق ناك نم كله امناف مكتكرت ام ينوكرتاغ

 اولكست ناو [ نارقلا لِي نيح اهذع اولكست نإ َو] - ةويذتجاف ءىش نع مكتيهن اذا و متعطتسا ام هذم ارذخف
 6ع
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 5 6 ماقدر ربوع 2 هللا مقا كاع نص و” تفقس امع هللا انفع م هرم ا لابو قود امايص

 يدق هللا وقتا * ًامرح مام ام رجلا ديص مكي 0 “ ةراهدلاو مك اًعاَدَس ةماعط ر ردلا َكيَص
2 

 مرب مس 0

 اوماعتل كلذ ” دا و يدها و و مازحلا زهشتلا و سل اًميق ا تنيملا ةقكلا هللا لكحل نورشحت

 ةبقاعلا ىف لاني يذلا رضلا و ةوركملا لا مارحالا ةمرحا هكته ةبقاع ءوه قوذيلر فكي وا يزاجت نا ةّيلعق

 .الف ةدعملا ىلع لقثي يذلا ٌليِبولا ماعطلا و اليقن و اذهل ءانلكلاف“ خيلاتت ةلرق نما هيلع ةاقتلاةوسأ ع 0
 ١ 4 2 كد ( و : هه ءء هج هدا 1غ 0

 هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوعجارت نا لبق مارحألا لاخ يف ديصلا نم ملل[ َفَلَساَمَع هللا اقع ارطكتفي

 راو اعل 5 رويعنم اوناك مهذال هذم ةياهاجأا ىف م 4 1 ليقو - هزاولجت ن نق ولك اًنستاو مل 9

 وعم و

 مقني [ هذمإ هللا مليم ] هذع ىبذنلا لوزن دعب مرح وو ديصلا لذق ى ملا [ناغ نمو ] امرحم اهيف ديصتلا ن كو

 ٌفاَعَيم هنو نسوا 1 ةرحن و ءافلا تلخ د: كلاذل راهذم هللا مقتني وهف ةريدتث فرذخ# أنتبه ر بخ

 ريبج نب ديعس و ميقلارنا و ءاطع ىعف -دئاعلا ىلع ةراقكلا بوجو يف فلتخا و ةرخآلا ىف هذم قي ينعي

 مل هنا ورهاظلاب قلعت ةيلع ةراقك ال هنا مرش و ليتابع هربا قفل فاشل | ةقاط دنا نودع اه هلع

 > ةذيض نرم مظيءامو [ةماعط و:] كوي الامم و لكوي اممرحماا 'ت'ديطام :[ رجا نيك“ *زاقملا ففي

 ىببا دنع هدحو كلمسلا وهو هنم لوكاملا لكا مكل لاو رجلا ىف داصي ام عيمجب عافتنالا مكل لما ىنعهلاو

 رحدلا ناويح ديص مكل لفتاة ةيالأ ريسفت نا ىلع هيف نداصي ام عيمج ىليل يبا نبا دنع و - ةفينح
 .٠ ها-2 هع هم ”ت ورياض <

 اًدبَسوأ و ئلاعت'هلوذ ةلزنمب هل لوعقملا ىفوه و مل اًعيخ.3 معا لح يا هل لوعفص [ مك اًءاَنَس ] ةوفعطت ناو
 لك

 هرم 5 5 هد 6م 5 6 4 ف يرجح نا ع

 كارد نا امك ماعطلاب صخخ» هل لوععم مكل اعاقص ةءاوق نال لاعلا باي 5 لف ان بوقعي و قحكلا أ

 - < 32 3 - ف

 نرزت امك |ديدق هنودوزي ر: مكثراجسلو - ايرط هنولكاي ىئاذدل اعيذمت هماعط مكل لخآ ىنعي بوقعيب ةصقخم» لاخ
 ىدو و م

 ارغب اًض وه و ةيف دي ام [ربلا قيقا * ةمعطو عيرقو -رضغلا ى / ةريسم يف ةحوتعلا مالعلا ةيلع ىسوم

 نم مهنمف هيف فلدخاو - ةفيذح يبا دخع ءاماا ريطك :تاقوالا ضعب يف ءاملا ىف شيعي: ناك: نا و هيف

 ءاطغ و ةريره يبا نعو'- سابغ' نبا و رمع لوق وهن و ديصا) مسا هيلع غقي ءيش ّلك مرعملا ىلع مرح

 فيذك ورشي ملو لدي ملاذا هلجنالا «داض ناو: لاللا ةدانع ام َلْكا مرجملل اوزاجا منار يبج نب ديعسو دهام

 «' حادي ال دمحا و يعفاشلا و فلام دنع.و  هباحم] و ةفينح يبا ثنهذم وه و هةمارحا لبد ,ةعجبذ ام
 6 وو د

 مويقملاب ةفينحوبا كى( دق ل - ا ندص هلوق مومعب ةفيذح وبا عاصي مم كبلقا !١ إد هلجحال كديم امه

 مام مس كرم ودم هدول د0 1
 د مهانيصمو مهريغ دّيص نود ن نيضردملا نيص هنأ هر هاظ كلا لا ليص مل اود نم

 لشاب شا ارقاوأ اهرهسكلاو ارب ةعصلا ولم ل اوقلمأ لا 5-3 ىلاعت هاوق هيلع لدي و نيمرحتم َنهغ اوناك

 [ةمارطيلاب تنيبلا ]و ماده ماك“ لرقي. نيف لاذلار ضعب ئطداَسب عيرقؤ ان لجن ززعمللا يبا بلا ديَص مكيلع مرمعو

 ميل اشاعتنا [ سال امي ] كلذك ةفصلا ءيجت امك ريضوتلا ةهج ىلع ال حدملا ةهج ىاع نايب طع



 ( مم )

 5-0 منه 0 < ( 262 ه6 ص 2 ور م2 وممممس سو (م م ؟ << - ا 20
 ه ةدئاملا ةروس فىاذ لدع 01 نيكسم ماعط ةراغفك را ةبععلا 3 ايده منم لدع رو مكح# معَنلا م َلَنَق ام لدم

 7 ءرجلا

 م  هاسهاف اًيده ةميقلاب ىرتشا و ديصلا مق نم نارييخألا هوجو دحا يف ةميقلاب ئرتشملا يدهلل اًنايب

 ماعطالاب رفكي وا يدبلاب يزج# نا نيب ةيللا ىف يذلا مدل ىلع معنلا نم لثف ام لثمب ىرج دقف

 دمع |ذ امان راثخ# ةنلدلا يا 0 دعب رظن و 1 اذا تفس دعب ةرهاظ ةماقتسا ميتلسي 0 موصلا وا

 ماعطالا نييريغ مث د ذكنيح 1 هل ريظنال ايش ىاك اذاف ريكا ميغ نم :لحو بجاولا هلعجور يظنلا نيل

 ريك كيك اًمايص فذ لدحر نيكس م اعط ٌةراَقك وا هلوق ىلا ىرت الا ةيألا ف امع 7 ةيفف موصلا و

 لكم ُءاَ ا 1 لم از ازجف هللا دبع أرقو ا ريوقتلاب الا كلذ علا لبس ل و ةثلثلإ ءادخلا

 مث لتقام ٌلثم يزجب نا هيلعف ىذعمب فس من للاب لثم ءازجف هلصا و ةفاضالا ىلع َلَثَق ام
 لتاقم نب دمح”“ أرق و - لصالا ىلع يملسلا ارق و  دبز برض نم مث |ديز برض نم تبجع لوقت امك فيض 7-2 0 م 3 5 .: 5-9 > .٠
 مه 600 200 5 0 تال

 لقثنسا نيعلا نوكسب معخلا نم نسل أرقو  لئقام لثم ءازج زجهلف ىنعمب امهبصخب لثف ام لثم ءازجف

  نيملسملا نم نالداع نامكح [ مكذم لدع اوذ ] لثقام لثمب [ هب مكحت ] هنكسف قلحلا فرح ىلع ةكرعلا هاك 0 00 31 م 0-7 . 0 ٠
 2-5 -” < < )س0

 ىنعو- ةدهاشملا ءايشالا نود داهتجالا ورظذلا ىلا جاتحب امم مبوقنلا نال ٌةميقلا لثملا نا ىلع ليلد هيف و اولاق

 ةصيبقل اقف ةأ بذب هرما مث فوع نب نمحرلا تبع واشف هفعهللا يضرّرمع لأسف مرح“ وه و ًايبظ باصا هنا ٌةصيبق
 كيصلا لتقتر اهَنَعلا صمغتا لاقف ةرذلاب اًبرض هياع لبقاف هريغ لأس ىتح نينمؤملا ريما ماعام هللاو هبحاصل

 مكَذَم لدعرٌذرفعج ىب دمحم أرقو - نمحرلا دبع !ذهورمعاناف م سنس لاذع اذ هب مكحب ىلاعت هللا لاق مرك# تناو

 ةفصلا نال لثُمي هغصو سمين ُءرَج نع لاح [ايده] ماسالا دارا ليث و -ةدحولا دري ملو مكذص لدعي ىم هب مكح# دارا

 نع الاح بصتني نازوجب و -هرج نميف هلح“ نع وا هجصن نمهف لثم نع لدبوا - ةفرعملا نم هُيرقف هّدصصخ
 .٠ 2 5 . هم ه 200- 0

 قدصتلا اماف مرسلاب بذي نإ ةبعكلا هغولب ىنعمو  ةقيقح ريغ هكداضا نال ةبحتلا علبب ايده تفضوو ةيينريمصلا

 ا نم ٌةَراَغُك عفرب مس تاق اق ناف - مرحلا ىف يعفاشلا دذعو - ةوينح ىيبإ ددع كش ثريحف هب

 ىلع اهفطعيف 5 1 افك وا ءازج يزج نأ هياعنر دقي او ةراقك ةيلعسبجا اولاوا ليف مناك فردح# أدتبم ربخ اهلعجي

 اوك نيكاسم ماعط نم ةراغك وا ليق هذاك ةذيبم ةفاضالا ةذهر ةفاضالا ىلع يسم م ماَعَط ةراقكوأ عورقر-يزج نا

 يؤتكاف نييبخلا عقوم عقار نال هك 6-2 و نيكسم ُماَعَط راك وا جرعالا أرقو - ةضف نم متاخ ىذعمب ةضف مئاخ

 ريغ ىم هّلداع ام ءىشلا لدم نإ امهفدب قرغلا و - نهعلار سعب كلذ ٌلدعرأ يرق و - سنجلا ىلع لادلا دحاولاب
 رخآلاب لدع امهنم دحا و لك نال لمجلا الدع هنم و رادقملا ىف هب لدع ام ةلدع و ماعطالا و موصلاك هسنج ا و

 لما امهوعنو ةوبحأ و مباذلاك هب لوعفملا ىثعمب روسكملا و ردصملاب ةيمست حوتفملا ناك الدتعا ىنح

 لتاق 0 يا كلوقك لدعلل ز زديمت [ اماَيص ] و ماعطلا ىلا ةراشا [كللاذ ]و لمعلا

 يأ ءارجف اوقب قلعنم [ َقْردَيل ] نيمكعلا ىلا دمح“ دذع و  ففسوي ىبا و ةفيذح يبا دنع ديصلا
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 هم حج 6. 5 عر سه هم 5 هموم مورو ب 2 1 ا - ه7 ٍ ورع رو" ءل ماع

1 7< : 5 
 يندد ابكيعلاب ةفاذإ نم "1 ملعيلا م 2 هر و مكيد# ةلانث دهصلا نمت ع 1 هللا مكولجيل او ١ 5 يذل 35 ١

 َ ا
 هدر مال مدعم صيصدم لس رمز ل س0 53 فد ا هم 5 ب ا بوح ١ تو

 ار ف اكمعتم كام هلك رقو ٠102 7 كلا اوس تلا © ميلا بادع هلم كلذ دعب ىدتعا

 دج دما - 1

 مهمل ص وسو

 نيبو اتا مل اونماو اوَقْنا , 5 مراحملا وقتا اذإ تاحابملا نم ةومعط يل يي ما يف مههاع حاذج ! نينمؤملا

 ناسحالا و ىوقتلا و ناميالا ىف مهلاوحال 0-5 مهيلع ءانث ةفصلا ذه ىلع اوناك كلوا نا ىنعم ىلع

 ىلع سيلا جادم رما كلذ نإ 1 دقو لوقثف لعف اميف ح ا ديز ىلع له ىل لاقي نا ةلاثماو

 نا 2 : - 5 ٍ 0-07 1 ١
 رهغ هناو نسح#“ نمو يفن اكيز نا ديرت اذنسح“ اذمؤم ناك و مرات ١ ىغتا اذا جاجملا ف حادج دحأ

 يف مهاشغي ناك ىنح مهدنع رثك و نومرخ# مه ر ديصلب هللا مهاتبا ةيبيدحلا ماع ثلزن « لف امب دحام
 ل11 ممم 27 هأغ م هم هج 32

 نضزيمتيل [ بِيكلاب فاي نم هللا ملعَيل ] موحاسرب ًانعطو مييدياب اذخا هديص نم نونكمتسيف مهلاهر

 [ ىدتعا نم ] هيلع مدقيف ةناخبال نمم ديصلا ىقنيف ةرخالا ىف رظتنم يمئاغوهو هللا ٌباقع فاغب

 ديقلا نم ءيششب ةلرق ىفريغصتلاو ليلقنلا ىذغم ام تاق نآف - هب حال نيعولاف ءالتبالا [ ٌكللذ َكْعَي ] داصف

 لذبب ءالتبالك نيتباثلا ماد اهدنع ضحدت يتلا ماظعلا ىنغلا نم ةذتغب سيل هنا ملعيارغصو لق تلق -

 فيمف هدنع اوتيثي مل اذا مهناو فىمسلا ديص نم ةليا لها هب يلتبا امب ةيبشوه امنا و لاومالا و حاورلا

 34 15 - وو هدب .؟ ع2 وق هء 8 5

 نا دمعتلاو - جادر عدج ىف ج درك مارح عمج نومردع” [ مرح ] «ءايلاب هلاذي ميهاربا أرقو هلم نشإوهام دع مهتاجب

 !ديص ىممر را همارحال سان وه و هلتق ناف هلتق هيلع مرحي امم ءانقي ام نا ملاعوا همارحال ركاذوه و هلنقي

 عطخ#“ وهف [ديص باصاف هكر نع مهسلا لدعف ديص ريغ هيمرب دصق وا ديصوه |ذان لديصب سبيلا هنا قلظيارسر

 نروم نال تلق ةيآلا ىف اطورشم دمعنلا لاب امف أطخلا و دمعلا اهيف ىوتسي مارحالا تاروظحمف تلق ناف - 0 3 . تحس تسول
 -2- . و 5 3 ل 00 1 0 .٠

 هلدقن هعبرب هذعطف رسيلا وبا ةياع لم سحر رامح ةيبيدحلا ةرمع 0 مهل نع هنا يدر دقو لمعت ىميف ةيالا

 0 ظيلغتملا هب قَحال مدل ١ و لمعتملا لعف لصالا ن نك كلزذف 0 كتناو دكذصل ١ كتلائق كلنا ل ليقف

 وذ 7ص ة 5 6. 32 -

 ةنسلا تدرو و لمعلاب باّتكلا لزن يرعزلا ىنعو - 2 هللا ل 0 0 4 هرم لابو ٌقوديِل هاون

 ناتياور نسحلا و ىف دمعلا طارتشاب رك 0 أطغلا ىف را 1 نب ديعس نع و - أطخلاب

 0 ٍِ 0 يدعس وكس ع لا
 ا ها نص لعل ام نكات را رتظلا ناكر دعما اعدل لفص وأ ءارخلا عفرتا [ لكحا ام قدم د1

 ةهكوجق ام معخلا مم يعدل نأ نينوي يده من توب ناف دجص ه ثييدح موق ديصملا ةميق ةعيذح

 ءاش ناو هردغ 0 نم عاص فت ' نيكسم لك ي طءعمدف اماعط هكمدقب ردا نا نيبو دديصلا ةمدق

 لمح“ نع و هب قدصتو ا اموي هذع م اص نيكسم ماعط 71 الاص لضف ناف امو نيكسم لك م اعطي نع م

 تاق ناف - ةفيخح يب با لوق ىلا 82 معذلا ىف ريظن هل دجوي مل ناف معذلا نم هريظن هلثم يعفاشلا و

 ريخ دق تلد عض علب ايده هلوقبر لثمالر يسفت وهو معَّنلا نم هاوقب ةميقلاب لّثملا رسفي نم عنصي ام
0103 

 معنلا نم ةلوق ناكف ةيألا ىف ىلاعت هللا رْيَخ امك موصير) اًماعطوا ايده اهب يرتشي نا نيب ٌةميقلا بمجرأ نم



 (سها )

 ورد ءه5 ه2 ياهو 2 عوص 2ع هس هو م8 عمم وموع يه 0 01
 ه ةدئاملا ةروس ا و ةوادعلا كك عذري 5 ىطيشلا ديري امنا © نوتح 3 مع ةربخ جاف نطْشلا لمع نم سجر مالزالاو

 7 اوم و للا اوُعْيْطأ و © نوهتنم مننا لهف ع لسا نع و هللا ركذ نع ٠ مكدصي و'رشيملا و ردَعلا ف ١ ىو هه” هر ساعد ء

 2 تحاشلا اولمعو اونمأ يذلا ىلع سيل © نيبملا غلبلا انلوَس 00 يار ناق 00006
 6نينسْعملا ب هللا 22 يشل ارقلا م اوكساو اونا مك تمديلصتلا اولمعو اونا وقتا ام اذا ارت انين ماك سس هن حم مي مع ميم | 6م

 وق دوور 07 ءءء

 رسيملا و رمخلا ميرعتت 3 نكا « عذم جرخملا يلع لبسي و مكملعي اميف ةّدمعن 1 مكلعل ] ةماكحا و هقعيرش مالعا

 براش مالسلا هيلع علوق هنم و مانصالا ةدابعب امهنرك هنا اهلم و - امّناب ةلمج اريوصت اهذم  ديكاتلا نم اهوجو
 نم امهلعج هنا اهخهو - نئرللا نم سجرلا اوبنَتِجاَ لاق امك سجر امهلعج هنا اهنم و ىثولا كباعك رمغلا 26 و

 ٌباذةجللا ناعجلاهلا ابنم و 2 تداذتجالابرهأ هنا اهنم و  تنسجلار علا ال هن ئتاينال ناظينلاو ناطيشلا لك

 لابولا نم امهنم يقتني ام ركذ هنا اهنم و - ةقحم و ةبيخ باكترالا ناك اًحالف باختجالا ناك اذا و حالفلا ىم

 نعو هللا ركذ نع دصلا نم هيلا نايدوي امو رمقلا ورمحلا باح نيب ضفابتلا و يداعنلا عوذو وهو

 اهيف ام مكيلع يلدأدق ليق هناك هب ىبّْني ام غابا نم [ َنوهَنْنَم مقنا له ] ةلوق و - ةولصلا تاقوا ةاعارم

 اوظعوت ما لاك ةنلع منك ام ىلع مهنا ما نوهتذم فراوصلا هذه عم مننا لهف عناوملا و ففراوصلا عاونا نم

 امنا ليق هنك فرذحملا فاضملا ىلا تاق -ةوبذتجاف هلوق يف ريمضلا عجري مالا تلق ناف - اررجزت 0 8

 مل تلق قاف نانا نطيشلا لَمَع 5 سحر لاق ىلذل و كلذ ةبشا ام وا امهيطاعت وار سيملا و رمخلا نأش

 ره اهنامنا و نينمؤملا عم باطخلا نال تلق  اًرخآ امه كذآ مث ًالوا مالزلاو باصنالا عم رسيملا ورمخلا عج

 رسيملا و رمغلا ميرحت ديكانل مالزالا و ٌباصنالا ركُذ و رسيملاب بععللا و رمخلا برش مم هنوطاعقي اوناك امع

 ةنيابم ال هناك و ةرساب كل فكرشلا لهاو ةيلهاجلا لها لامعا ى لم اعدم انككلذ نأ راهظا و

 نا يزل ركذلاب امهدرفا مث رماق را ارمخ برش نم نيب و بميغلا ماع ينهللاب كرشا ر ملص قبع نم نيب

 نع وغني هناك اركذلا يبن ةولطلل”ضصالطتاخلا» ةوانعلا مو ءاوقاو زسنملا ورمكلا رككلاب ادراتا

 لمع ر ةئْيس لك داقثا ىلا رذعلا مهاعد اورذح اذا مهنال نيئاخ نيرذخ اونوك و [ اوردحا و ] اصوصخ ةولصلا

 مكي نآف ] 'لومرلاو هللا ةعاط كرت ىف وا رسيملا و رمخلا ىف مكيلع ام ًاوردحا و داري نا زوجي و - ةنسح لك

 مشفنا مقررض امنا و' كايالاب [ نّيِبملا كيلا 31 كلكم ةلوشرلا نلف نورا مهيلوقب اورضت مل مكتا [ اوملعاَف

 اهتايهتشم و معاطملاتاذلتسم نم ةومعط ءينن يا يف نينمؤملا نع حاذجلا حر « ةومتفلكامع متضرعا يح

 اوت مث ] ودادزاو ملاصلا لمعلا و ناميالا ىلع اوقيثو [ أوثما و ] اهنم مهيلع مرح انم [ 7 ام اذا ]
 7 : 5 باو دي دع د ةم تي هاه و 1 ةمدما
 مهلامعإ ارذسحا و يصاعملا داقثا ىلع ونجل م [ اونسحاو وعدا 6 ْ ناميالا وو لرقتلا ىلع ولبن ونيت م ا اونماو

 0 - 2 - 5 ». - 5 نسل .٠ .٠
 ةراوصلا كللاق رمخلا ميرع“ لزذ انمل لبدو - تاييطلا نم هللا مهقزر امب مهو و ساخنلا ىلا اوذسحا وا

 نا يذعي ثلرذف رسيملا لام ىنولكاي و رمخلا نوبرشي مهو اوتام يذلا اذناوخاب فيكف هللا لوسر اي
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 ينال 00 ا هلم مم م بث مس م2 عمو مه ةهربو مم مسمرع 6

 اذا ا منامي 00 كلذ“ ا 30 مالا دج مل ندف ط ةَقر ريرحت وا مهتوسك وا مكلفا نوععأطت م طسوأ 8 ةدئاملا ةروس

 سم مو مر 5 ممعرمومورهمص ااىوعم ع مس |[ مموعورم < /

 باصنالا ريما ردا امنا ارمأ يذلا انياب 6 نوركشل لعل هقيإ مك هلل نبي فاذُ مكناميلا 0 ؟” درعا

 ا 6

 ديعسابا اي لاقف قوزرغلا ةدذع ناكو نيمهلاوغا نع لكس نسا نا يورو - ةينلا زوضقلاب اهقيتفت ره رولا

 ٌُندَقَع كيرقو - * مئازعلا تادقاع دمعت مل اذا * هلوقت وغلب نوخامب كمسلو هرعش ٠ لاقف ىلع ٍبجأ ينءُد

 امولعس ناك هنال ةذخاؤملا تقو فذح متثذح !ذا ناميالا متدقع امب مكذخاّوي ىكلو ىنعملاو - ُمُدَئاَعو فيفختلاب

 رقكذ نااهناش نم يذلا ةلعفلا ةرافكلا و هثكذ ةرافكف[ ُهُتَراَعَمَك ] فاضملا فذعف تدم ام تكذبرإ - مهدنع

 رثقي نم مهنصو ةاها ماعطا يف 2 نم مهنمم أل ةدصقا نم [ يومعطت م طس وا نم ] اهرتست يلا ةئيطخلا

 يعئفاشلا دنع و - مويشعي و مهيدغي وا نيكسم لكل هريبغ نم عاص نا ع عاص صن ةفينح يبا دنعوهو

 00 يلاهالا و - ءايلا نوكسب مكيلاهَأ لمع“ نب رذعج أرق و - نيكسم لكل نم هللا ةمحر

 نيكست اما و - ءارلا نوكسب نوضرأ مهلوقك نولهأ مهلوق ر ضرا عمج يف يضارالا و ةلي' عمج يف يلاهلاك

 [ مهتوسك رآ ] فلالب ءايلل ًابيبشت برك يدعم تيأر اولاق امك فيفختللف بصنلا لاح يف ءايلا
 ص 6 4-1 . سوم 6

 ابول ةوسكلا و موس يف ةوسأ و ةردق يف ودك ةوحل و فاكلا مضب جرد رد طشوا در ليكم لك اع فبنطع

0 - 

 هللا يضر رع هيو ب د ةءابعلا تناك هذع هللا يضر سابع ىبا نعو - ةروعلا ى

 ه) يو 26ه

 نع مهوصقذت ل اريتقت وا ناك اًفارسا مكيلها نوعمطت ام لثم را ىذعمب مهتوسك رآ 0 د كتدعبلا

 مهتوساك مهماعط وا ةريدقت عفرلا تعلق  فاكلا لحب“ ام تلق ناف - مهنهبو مهنهب نوساوت نكل و مهفقفذ رادقم

  لتقلا ةراقك ىلع سايق ناميلا يعفاشلا ظرش [ ةيقرر - ,ت وا ]طس والا مهومعطت ما نا مهماعط لثمك ىنعمب

 ئذعم امم كثلقا نافإ - لذثقلا ىوس ةراقك لك يف / يف ةرفاكلا ؛ رق ةرلا ريرعت اروح دقف هباح”| و ةفيذح وبا اصإو

 [ ثج# مل 8 ا ] باصا دقف رثكملا ذخا اهتّياب قاطالا ىلع ثالثلا تاراقكلا ىدحا باجتا ورييخلا تملذ -وآ

 مايا 8 ملت ماجصق نوعسم نبا و يا ةءارع اكدت ةفينح يبا دفع تاعباتتم [ مايآ ةثلَد ماهصَق 1 اهيدحا

 روكذملا [ كلذ ] ] نيميلا ةرافك ين ريخأ 3 و ناضم ر ءاضقالا عباتتم موص لك دهاجم نع و - تاعباذنم

 ىنعملاو - ةرافكلا ثينان' وا ءايشالا كات ىنعمب اج“ ىاكل ,ىناميا ةرافك كلت ليقولو [ منامي را 1

 سفذبال فاحأا ىف ثنذعلاب بمجت امنا ةراقكلا ناب ملعلا عوقول تنحلا ركذ كرتف متثنح و متفلح اذا

 ملاذا لاملاب يعفاشلا دذع زوجبو - هباح#ا و ةفيذح يبا دذع زوجي ال ثذعلا لبق ريفكتلاو فاعلا

 نال ةيصعم هيف كذحلا ىتلا نامُيآلا نازا اوثنهت طر اهيف اورق[ مئامبا اوظفحا و ]: فمناجلا ضعي

 ليق و  اهررفكت ناب اهرظفحا ليقو - هلك ىلعو سنجلا ضعب ىلع هقالطا زوجي سنج مسا نامدلا
 [ هنيا مك هللا نيب ] نايبلا كللذ لثم [ كلاذك ] اهب انراهت اهوسذت الر اهب متفلح فيك اهرظفحا اذ مع م عمل
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 ط عت الو مل هللا لح ام تي رم رس نأ 6 ميج جلا بطلق فأر يب اوبك واو

 © ودوم 0 يدل هللا اوُقَّتا و ل اًبيَط الح هللا مكفرر اممم اوك و © نيدتملا هيمو
 ست ممدع ع6 8 سم عمم عت

 نم نيِكسم ةرشع ماعطا 0 * ناميألا مثدقع امب ٍ مُكْدْخأَوي نيلو "منايا يف وغلا هللا مكُدِخاوي ال

 ؛ باط ام [ مَن هللا ٌلَحآ ام تبْيط ] هيلا بهذي ام و هناقتعا يا نالف لوق اذه فلوق نم صالخا و

 مكنم ةغلابم اذسفنا ىلع اهانمرح اولوقتال را ميرحألا عنمك مكسغنا اهوعنمتال اوت ال ىذعمو  لالعلا نسل

 ةميقلا فص و ملس وهلأو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ يور و - ًافشقت و مكخم ادهزت اهكرت ىلع مزعلا ىف

 اوقفتا و نوعظم نب سثع ثيب يف اوعمنجا و اوقرف راذنالا ىف مالكلا عبشا و غلابف اسوي هباحمال

 و ءاسخلا اوبرقي الو كلدولا و محالا اولكاي الو شرفلا ىلع اومانيال نإ و نيمئاق نيمئاص اولازي ال نا ىلع

 هللا َلوسر كلذ غلبف مهريكاذم اوبحي و ضرالا ىف اوحمسي و حوسملا اوسبليو ايندلا اوضفري و بطلا

 اوصانر و اوصوقو اورطفأ و اوموصف اح مكيلع مكسفنال نا كاذب رم مل مهل لاقف ملسو هلاو هيلع هللا كح

 وبي نم سهلف يتذس نع بيغر مف ءاسنلا 0 مسدلا و محلل لكأ و رطفأ و موصا و.مانإ و موقا يناف

 و ءاولحجلا ةبجحي ناكو نولاغلاو. جاجّدلا لكأي ناك مس و هلأو هيلع هللا ىآص هللا لوسر نا يور و ب تبلزن

 هذه اللف شارغا بيمرح يناهللإت ةجر وا ة نبا نعو - ةرالأا بحي ولح نمؤوملا نا لاق و لسعلا

 ةباحصاو يغجسلا دقرف هعمو ماعط ىلا يعد هنا سلا نعو  فذيمي عرفك و كشارف ىلع مث لاقو ةيآل

 لأسف ةيحان دقرف لزتعاف كلذريغ و نولاغلا و نمسملا جاجدلا نم ناولألا اهيلع و ةدئاملا ىلع اودعقف

 بارا لجنلا باع تع ا لافضل سلا كس فويل زحف ع مئاصوهنا نسعلا

 برشيفا لاق هركش يدوا ل لوقي و نولاغلا لكأي ال نالف هل ليق هنا هذع و  ملسم هبيعي نمسلا صلاخب رمل

 ةذع و نولاغلا ىف هيلع هقمعن نم رهكا دراجلا ءاملا ىف هيلع هللا ةمعن نا لهاج هنالاق معن لاق ترابلا املا

 ايندلا مهياع عسو اموق هللا باعام هنعس . نم ةعس 1 فنيل لاق مهبدا نسحاف هداجع بدا ىلاعت هللا نا

 مرح ام ىلا مكل لحأ ام ردح 0 ال و [ اًردّنعت ال و ] هوصعف مهنع اهاوز اموق رّدعال و اوعاطا و اومنَتف

 لخديل ءادتعالا نع ىبفن املظ و ءادتعا تابيطلا ميرحت لعج وا  تابيطلا لواذت يف اوفرسُتال ووا - مكيلع

 [ هللا مقرر امم اوك ] - كلذب اودتعت ال و دارا وا - هجقع ىلع ةدورول ايوا الوخد اهميرعت نعنهغلا 0

 ةيررمصا اهب ةيصرقملا دبكات [ب هلل عشت مو] حملا مكقزرام م, لاج [ةلمع] اذزر يهمبت لا علا ةوجولا نم يا

 هنزرمماراس نيلانماهقنا )ىف يرقتلا يحاول ول ىاشللا ىلا [ وفم م هي مقل يي يذلا ] هلوقب اديكات هداز و

 اهنع هللا يغر ةشياع نعف هيف فلتخا و مكح هب قاعتي ال يذلا طقاسلا نيميلا ىف [وغللا ] « هذع يبن امع و

 لجرلا وه دهاج“ نع و  يعفاشلا بسهذم وه و هللاو ىلب و هللاو ال لجرلا .لوة وه ثلاقن هذع تمليس
 م مس 8

 مكديقعتب [ ناميالا 3ك امي ] ةفينح يبا لوق وهو نظامك سياو فكلذك هنا ىري ءيشلا ىلع فلح

 2 املا ةروس
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 ( مسبم)

 وح صب بل
 0 حج كه 2 ءي امر 2م هر مرمس مر وس ةمس اسم

 نولوقي يتلا نم اوفوع ام حل اسس 00 ه .ةدئاملا ةروس

 ءرجلا

 اان ع

 0 2 98 -ٍ هولي ب سجصمص مدس ا -
2 . 

 مصاومو ١

 5 ننساه دارج 57 جلد قلى تْنَجأ ن1 تو

 ١ مدع ياض هم

 نوعبس مهؤ هللا لوهر ىلع اردفو نيذلا ةموق لعف كلذك و يشاجنلا ىكيف ىسوم كيدخ فدتال هر

 هلوق يف مالا تقلعت مب تلق ناف - اوكف نيسي ةروه. مّلسو هلاو هيلع هللا نصها لوب زيلع ارق قر الجر

 اهرهظاو تاوادعلا نشا ىينمؤملا تدتخا ينلا دوهجلا ةوادع نا ىلع ةدومو ةرادعب تلق - اًوُنَمأ يذل

 ةتطموو درصحل اهلارضا وب اةوحو ا: اهاندإزو ظل ةرملا؟ابدرقا/ يسوم نفقتملا خوفا نوراطنل هوه او

 تلق ناف - برقالا و دشالاب ةدوملاو ةرادعلا فّصو مث ةرافنلاب نذوي امم ةدوملاب ىراصخا| و ةرادعلاب نوهيلا

 ءانالا عماقمد نا ضيفلا نأل ضيفت ىذح عمدلا نم علقمت ةافعم تلد - [ عُمّدلا 00

 ةماقا نم وهو ءالئمالا عضوم ءالتمالا نموه يذلا ضيفلا عضوف هجناوج نم هيف ام علطي ىتح ىنح ريغ وا

 ليست يإ اهسفناب ضيفت اهناك مهنِهْعَأ ثلعجف ءاكبلاب مهغصو يف ةغلابملا تدصق وا - بسبسلا ماقم بسّبسملا

 هلوق يف نمو نم نيب قرف يا ثلف ىناف - اعمد هنيع تعمد كلوت نم تاكبلا لجا نم عمدلا نم

 ةفرعم نم ًاشن و ٌءادتبا عمدلا ضيف نا ىلع ةياغاا ءادتبالل ىلرألا تلق - [ قع نم اوفرع امم ]

 ىلع ضيعبتلا ىنعم لمتع# و- اوفو ام وه يذلا لوصوملا نييبنل ةففاحلا و ةبيسب و ةلجا نم ناكو قحلا

 ىرَذ كرد و - ةفسلاب اوطاحا و نآرقلا اوأرق و هلك هوفرع اذا فيكف مهنم غاب و مهاكباف قعلا ضعب اونرع مهنا

 م نيدرشملا جم انبتكاف ] هيف لوخدلا و ناميالا ءاشنا هب نارملا [ اّنَمَأ اكيَر ] لوعفملل ءاذبلا ىلع مهيأ

 فلذاولاةوساّذلا ىلع 1 او ةميقلا موي ممالار ئاس ىلع ءادهش مه نيذلا ملسو هلاوهيلع هللا ىّلص همكم ةما

 هبجوم مايق عم ناميالا ءافتنال داعبتسا و راكنا [ هللاب نموت 3 انَلام و ] كلذك ليجنالا ىف مهركذ اودجو مهنال

 ارداراو كللذب مرا مهومال مهصوق ىلا اوعجر امل ليق و - نيعلاصلا ةبحدب مهيلع هللا ماعنا يف عمطلا وهو

 نمسا كلن مون لحم زاد ليلا لاهيا« ةيؤلا كلذو نيثلثم اونك مهنا ةدحو هللاب نموت ال اَنل امو

 لماعلا ام تلق ناف  لاعلا واو [ عمطَنَو ] يف راولا و - امئاق كلام كاوقك نينمؤم ريغ ىنعمب لاحلا ىلع
 ءيش يا ليق هناك لعفلا ىنعم نم ماللا ىف ام ىلوالا ىف لماعلا تلق - ةيناثلا و ىلوالا لاحلا ىف

 امر تملقو اهّلزا ول فنال لوا لاحلاب !ديقم نكل و لعفلا اذه ىزعم ةيناثلا ىنو نينمؤم ريغ اذل لصح
 نودي ال مهنا مهسفنا ىلع ربل مهنا ىلع صون ال نم الاح عَمْطَنَو نوكي نا زوجبو - امالك نكي مل عمطف و اذل

 عمن اذل ام و ئذعم ىلع ن موت ىلع افوطعم نوكي نا و- نيحلاصلا اوبحصي نإ كلذ. عم نوعمظي و هللا

 مالسالا ىف لوخددلاب امهنيد عمجن الانلام و ىنعم ىلع را نيحلاصلا ةبحص يف. عمطلا نيبو كثيلثنلا نيب

 ناقتعا نم اوملكت امب [ اوُناَك امب ] هللا مهعناف نسحلا أرق : :نيحااصلا ةيدص يف عمطي نا هل يغبنيام رفاكلا نال



 ( سا )

 يلا هللاب نوم ذي اوناكول و © ودل م 9 باذدعْلا طا 5 مهيلع هللا طخ نأ مس آ مهل تيملق ام سئ 1 ارق

 3 وهلا اوما يذلا ةوادع سال شا ند © نو سف مم اريك ى كلو ءاجلوأ مرا هيلا نما ام امو

 ادم دودداغ ار مو هس يقال 71 همز مريد مم 2ث

 و انابهز 1 نيصيش مه ناب كلذ * راع 3 ل يذلا اونمأ ن ريل | وم مهيركا ٌنَدجْنَل و 256

 انقر توف 9 ييجعتلل [ َنوُلعْفَي اوناك ام سنبل ] لاق مث ةولعن رم نع اًضعب مهضعب ىهني لا

 هلاك هب مهتبَع ةلق و ريكاذملا نع يهاذتلا باب نع مهضارعا يف نيملسملا ىلع ةرسح ايف مسقلاب كلاذا

 0 ناف  باجاا اذه يف تاغلاجملا نم هيف امه و ةللا مالك نم نولكيام عم . سيف مالسالا ةام نم سيل

 ىهانخلابّرما لج وزع هللا نا لبق نم تلق - ءادتعالا و ةيصعملل اريسفتر كذملا نع يهاذنلا كرت عقر فيك

 ىنعمام تلق ناف - هسكع ىلع هكرت ناكف داسغال ا يهانتلا ىف نال ءادتعا وه و ةيصعم هب لالخالا َناكن

 نغوا ةولعف ركذُم ةدراعم نع نوهانتي ال داذعم تلد  لعغلا دعب يهنلا نوكي ال و ةولعقب ركذملا ففصو

 نكت اجو ىوسُت هتالا و قسفلا ىف ضوخلا تاراما كرت امك هاَعَف اودارا ركثم نع وا هولعف ركذم لثم

 ىهانت لاقي هلعف ىلع نوموادي و ةجاع 00 لب هولعف ركذم نع نوعتتمي ال و نوهتني ال ناري نا زوجت و

 نولاوي اوناك باتكلا لها اوقفاذم مه [ مهن اريك خورتا] ١ هكرقو خس" عذتما | |نأ .ةنغ.'ىفتفا: وار طالا نع
 و 3 3 ه همهم م م م ود و

 مهداز سدجل لبق هذاك عنرلا هلحم و مذلاب صوصخملا وه [ مييلع هللا طخس نا ] مهنوفاصيو نيكرشملا

 قاؤنريغ اًصلاخ ًاناميا [ نوُنمْؤي اوناكول و ] هللا طخس بسجوم ىنعملا و - مهيلع هللا ًطغس ةرخآلا ىلا

 نامياب سيل مهناميا ناو مهقافن اءاليلد اهب ىفك نيكرشملا ةالاوم نا ينعي [ ءايلوأ ] نيكرشملا [ ردك ام]

 نوعدي امك ىسوم و هللاب نونمؤي اوذاكول و ةانعم ليقر - مهقافنو مهرفك يف نودرمتم [ نوقف مهم اريثك نكلو ]

 قحلا ىلا مهتباجا ةبوعدو نوهيلا ةميكش ةدش ةللا فصو * نوماسملا مهلاوي مل امك ءايلوا نيكرشملا اوذخت| م

 ةرادعلا ةدش يف. نيكرشملا ءانرق دوهيلا لعجو مالسلا ىلا مهليم و مهئاوعرا 0 را“ هراصتلا [ةكيزل لير

 سودل مليار ةاوق يف لعف فلذك و اوكرشا نيدلا ىلع مميدقتب اهي مهمدق م ُ ىلع بن لب نينمؤملل

 مس لاو هليع هللا ىلص يبنلا نو - شا و كلذكل مهنا يرمعل و اًُكرْشَأ يذلا نمو ةويح ىلع ساّنلا

 مملح ناب ] نيذمؤملل مهتدرم برق و ئراصنلا ذخام ةلوهس للع و هلئقب امه الإ ماسمب نايدوعي الخ ام

 ةيقو  تكلذ فالخ ىلع ٌنوهيلا م :ربكالو ةناكتساو عضاوت مهيف موق مهنا و اداّبعو ءاملع يل [انابهر و نيسيست

 مف ككلذك و نيسيسقلا ماع ىتح زوفلا ىلع هكدا ريخلا ىلا هادها و ءيش عغنا ملعلا نا ل ىلع ْنِيِب ليلد

 ةئرب هللا مهغصوو ينارصن يف تناك نا وربعلا نم ةءارجلا و بهار يف نأ ناؤاةيناهلا اك دحتلاو ةرخالا

 بلاط يبا نب رفعجأ لاق هنا ينال رع لكتب اضوحن كلذو نارق هلا عامتسا دذع نوكبي مهنا و بولقلا

 يف له هدنع مهندع نوبلطقي و ميلع ةذووغب مهو نوكرشملا و ةشجعلا ىلا نورجابملا ةساج» يف عمدجا ىدح

 هلوق ىلا هط ةروس أرق و "مِرَم نبا ىسيع كلذ ءلوق ىلاهأرقف اهيلا بسذت ةروس هيف رفعج لاق مير ركذ مكبانك
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  ةدئاملا ةروس

 ءرمجأ |



 0 ةدئاملا ةروس

 ( سالو )

 0 زموووهلس هو م6. ص وع كم او عم و

 ترتكلا نير لاه هللا اقل و ارغ مهل كلامي ام هللا نود نم نودبعتا لذ © نوكنؤي ىنارظنا مث
 نع ,ء الص و | د د ءاوهأ ارم قارب د 1 د اوت بنا ل شق

 اوصع امب كلذ * ميرم نب ربأ ىسيعو كوواد نامعل ى يي ليام 506 5 ذل نعل ه ليبسلا 1

 د مودوم هد» ه مم وم 0 - 2م صمرص رص 0 م عموم مرم ع

 يذلا نولوخي مهنص ريتك ىبرذ © نولي اوناك ام سبل .- ةولعفر كنم نع وهاي ل اوناك © نودنعي اونا ر

 جاتحا نم نلل [ َماَعَطلا نلكاي اذك ] هلوق يف امهيلا بسن امع امهدعبب حرص مث  ةوجولا نم هجوب مهنهب و امهنيب

 و باصعا و قورع و م<أ و رظع نم اًبكرم امسجالا نكي مل ضفخا| و مضهلا نم هعبتي امو ماعطلاب ءاذتغالا ىلا

 ماسجالا نم هريغك ربدم فلوم عوذصم هنا ىلع لدي امم كلذ ريغ و مرق و ةوهش عم ةجزما و طالخا

 0 1 تيك روك ا -مهوق نالطب ىلع ةرهاظلا ةلدالا نم مالعألا يا [تيألأ مهل هَ فكك ]

 ينعي نييجعلا نيب ام ةاذعم هرم ُ : هلوق يف يخارتلا ىخعم امم ثلق ناف  هلماتو قعلا عامتسا

 عبطتسي ل ايش يا ىسيع وه [ ٌكملامَياَلاَم ] هنم بمجعا ابنع مهضارعا ناو اج اًنايب تايآلا مهل نم هنا
 ام لثمب مكعفني نا الو لاومالا و سفنالا ىف بئاصملا و ايالبلا نم هالإ هب مكرضي اص لثمب مكي نا

 رادقابف عئاذملا و راضملا نمر شبلا هعيطتسي ام لك نالو بصغلا و ةعسلا و نادبالا © نم هب مكعفني

 اخ غيطتسي ل هلعج فنْيح ةيوبرلل فاذم هرما نا ىاع عطاق لهلد اذهر أيش هنم فكلمي ل هناكذ هنعيمت و هللا

 قلعتم [ [ مُهلعلا عيمسلاوه هللا و ] ةتردق نع رودقم جرشت )ل ىقبلو ىلع ارداق نك ترلااةفمو اعفن الو

 زجاعلا نودبعتاوا - نودقتعت ام ملعي و نولوقت ام عمسي يذلا وه و هنوشخت الو هللاب نوكرشُتأ يا وديع

 يا كل كورا نو مولعمم لك ملعإ و عزم عسانا ا مزيعب يذلا مَع عيمسلا وه هللا و 1

 ناولخ نيدلا ىف ولغلا نل الطاب اولغ يا قعلا ريغ اول ميد يف اولغت ال يا ردصملل ةفص [ يقَحْلارْبَع ] داق

 1 ا ا ايوب لون ين دهنتجاو ةيرونلافابإ قع نحاجسو تاع نع صخفي ناؤهؤ مولا

 هبشلا عابتاو ةلدالا نع ضارعالاب هاطخأب و قٌعاا زواجي ناوه و لطاب ولغو_ هيَشفتلا) 'علدقلالها عم

 ةتعيجبسل نمت يل اليغلا ىلع اوناك 000 ىف مهتُميا مه [ لبق نم اوُلَص كد 1 عدبلاوذارغلا الهر قاففي امك

 ةيلعا هللا: ىآص هللا لوسر كمعب امل [ اولضو ]ثيلثتلا ىلع مهعياش نعم [ آرت اولَصا و ] مالسلا ةيلع يبنلا

 ناسل ىلع روبزلا ىف ٍمِهنَعَل هللا لزن هيلع اًوعِب و ةردسح و هوبّذك نيح [ ليبسلا ماوس نع ] --

 مهَْحْلا مهللا واد لاق ثبسلا ف اييلقعا املاليأ نها نا« لييق اب وسيع ىاسا راع: عجور راو خو

 لكا ام دعب رفك م بذع ملل ىسيع لاق ةدئاملا دعب ىسيع باحا رفك اما و - - ةدرق اوهسصف ةيأ مهلعجا و

 اوذاك ورب ميزانخ اوحجصاف ثيبسلا باحد كنق “امك مهنعلا و نيملعلا ىنم |دحا هبذعت مل اباذع ةدئاماا نر

 اك يذلا عيذشلا نعملا ىاذ نكي مل يا [ اوصعاَمب َكاَذ ] يبص الو ةأرما مهيف ام لجر فال ٌةسمخ
 سماع لس

 [ نوهانتي ال او هاوقب ءادكعالا و ةيصعملا رسف مث حا ءىشل ال ءادقعالا 0 ةيصحمل) لجال الأ عملا بدس



 عسي )
 اص هدم ميك هع م ةرلد مات عم معصم وه يد

 86 ةدتاملا 5 ةروس © راَصْنَ نم نيملظال مو و ط رانا ةدواص و ٌهَنِجلا ةيلع هللا مرح نقف للاب كرش لع هنا مكبر ر يبر

 4 ءزجل) ند وود ريقي مل كاد" حاول هلل نم امو * هل اما 1 تن ستارس ص صموووربس يخص م2يرمصمهني 6 < همسم هرم
 مصرس ع6 56 تو هرم ام 2 222 هم هدور» < ه 3

 2111111 اعط نكي ار ط يل 0 نم 5 لمَ 18 0 2م ؟ه2 ” ته

 مايو هم هرع

 اذا هنكر «.ذ لاقي امك ممصلاو ىمعلاب مهيرض و مهامر يا مهمصو هللا مهامع ريدقت ىلع مذلاب اومصو اومع عرق و -

 ربخوهوا ثيغاربلا ىنولكا مهلوق ىلعرا ريمضلا نم لدب | مهله ريتك ]ىتبكرب هدبرف اذا هلبكرو كيكلاب هكر

 مهلثمك بوبرم دبع هنا يف مهذيبو هذهب ةيلع هللا تاولص ىسيع قرغي ما «مهنمر يذك ككلرا يل فرذح“ أدت

 لقف ]هل اعئاوإ هتافص نعدي صتخ”“ وه امهفوا هتدابع يف[ هللاب كري ْنَم هلا ] ىراصغلا ىلع جاجتخا وهو

 هيلع مرهملا نمم مرسلا عذمي امك هذم هعنمو اهلوخد همرح يا نيدحوملا راد يه ينلا [ةنجلا يعل رح

 كللذلف ىسيع ىلع اواوقث اميف قحلا لهبس نع اولدعو اوملظ مهنا ىلع هللا مالك [راصنأ نم نيملظال 0

 نموا - هرادقم نم نيعفار و كلذدب هل نيمظعم اوناك نا و ةركناو ا مهلوت رصني مل و هيلع مهدعاسي مل

 )ورا لوقعملا نع هدعب و هتلاحتسال هيلع مكدعاسي الو نولوقت اميف دحا مكرصني ال و ىذعم ىلع ىسيع لو

 ةردقملا يه و قارغتسالل [ دحاو هلا 1 ملا نماص َ] هلوق يف نم - هللا باذع نم ةرخلا ىف ةرصان مكرصخي

 ةهنادحولاب فوصوم هلا الا درجولا ىف طق هلا امو ىنعملاو :هللا الا هلا ال فلوق يف سنجلا يفخل ينلا ال عم

 هاوق يف يتلاك ناهبلل [ مهتم اررقك يذلا سكنا هلوق يف نمو - هل كيرش ال ةدحو هللا وهو هل يناثال

 ةدئافرمضملا ماقمرهاظلا ةماقا يف تلق مهلا باذع مهسميل ليق الهف تملق ناف- ناو م سخر اًوبْنَنِجاَ

 نيدلاريسغت يفن مالعالا يهرو لرخا ةدئاف نايبلا فَ اولا يذلا فك دقل هلوذ يفر غكلاب مهيلع ةداهشلار يركت يهو

 مالا ديدش عون يلا [ مهل ٌباَذَع] ٌةصاخ ئراصنلا نم اورفك نيذلا نسميل ىذعملاو-رفكلا نم ناكمب مهنا مهب ب اررفك

 يلا سانجالا نم اهريغ نم ال ةماخ بايثلا نم ديرت بايثلا نم نورشع ينطعا لوقت امك باذعلا نم

 نال مهخم رفكلا ىلع اوُقِب نيذلا نسميل ىنعم ىاع ضيعبتلل نوكي نأ زوجبو - نورشع اهلوانتي نا زوجب

 ٌنيدْشلا ديعولا اذه و رفكلاب مهيلع ةرركملا ةداهشلا هذه دعب ىوبوني آلآ [ نوبوُني افا ] ةينارصنلا نم اوبات مهنم اريثك

 هلبق نم ثّلخ دك ] مهريغل و اوبات نا ءلوهلر فغي [ محي روم هللاو ] مهرارصا نم بسيجعت هيف و هيلع مه امم

 اوتا امك هللا نم تاياي ءاج هلبق نم اولخ نينذلا_لسولاسنجت م لومر الا وهاس ىا لوُعَرل ةقص [ّلَسَرلا

 ىلع سمط ورحجلا قلف و ىعست ةّيح اهلعجر اصعلا ىيحا دقف هدي ىاع ىتوملا ىيحاو صربالا هللا أربا نا اهلاثساب

 ضعبك آلا اًفيا هما امو يا |ةفْيَدَم ماو ] ىثنا اوركذريغ نم مدأ قاخ دقف ذرَكذ ريغ نم هقلخ نأ و ىسوم دب

 نمف ىباح# رخآلا و يبن امهدحا نيرشب ةلزذم اللا امهتلزذم امف مهب تانمؤملا ءاهجنال تاندصملا ءاسذلا

 تراغت ال رمت ال مهنا عم مهتباح“ و ءايبنالار ثاس هب فصوي ملامب امهومكغصو ىنح امهرمآ مكيلع هينشا نيا



 ( سيع)
 اال ل 000 هر < 2 رشا ا 70 ماى( 5

 هه... عام ومو 0 معي جرعه مدمر و, 2م اذ ه٠« رزع ١ أ

 0-0 ملص روثك اومصو اودع مث مهل هللا با 7-00 1 اريسح و © نودي اقيرفو رص

 هللا اوديعا لدرمل دبا ميسملا لاذ و“ ميرا عا ميما وه هللا نإ ا نيذّلار فك دقل © نولمعبامي سوو دوم ل مع ع

 ءيذث ين ميدقتلا نم نكي ما !ذكه ليقول ثملق  الصاح ميدقتلا ناك مكايا و نيّئباصلا و ليقواف كملق ناف -

 ىرج ةلمجلا هذه ئرج“ و هذاكم يفراقلا ىف ال لازملل رشوم و مدقم لاقي امنا و ةعضوم نع هيف ةلازا ال هذال
 يال 6

 بدلا داريا نا - ناهج ز هيف تأق - نمأ ا اود نيد لاين فيك للف نان 1 مالكلا ىف ضارتعالا

 33 ملو ماقنسا و :ناميالا ىلغ تبث نمت نما مب داري ناو - نوقفاذملا مهو مهئذسُلاب اوذما نيذلا اوذما

 ءاغلاو مههاع ٌفوَخ الف ةريخ و ءادتبالا ىلع عفر | اما 1 0 امف ل نافذ هيف ةببر

 كلطق اما | مها نم لدبلا ىلع بيدنلا اما و - ناربخ ي هامك ةلمجلا مث طرشلا ىنعم أدتبملا ع

 صا تاز ©

 امك مهل نم م هريدقت فتردع“ ١ تمأذ 5 ' مس ىلا عجارل !! نياف تلق (نانف- هيلع فوطعملا نم وأ هدلع

 >2 «هدص م هموم

 نوباصلاو - نويزهنسي أرق نم ةءارقك ةزمهل !فيفخت ىموهو ة<برص ءادب نوُهباصلا و ىبرق و رخآ عفوم يف ءاج
 بأ ةءارق يف و-عمسلا و لفعلا ةلدا اوعبني ملو مهنيد يف تاوهشلا و ىوهلا عابتا ىلا اوّبص مهنال ثوجبص ىم وه و

 افقت ذقت ناضل از03: ليت رفا نقف اياب: ل ةياط )لفك ارماؤنو كلطهب قويت
 [ لوُسسر مهءاج املك ] ميد يف نرراقي اه زا نونأي يا هيلا انْلسراَو ] ديحوتلاب مهقاّتيم

 لق اكيرال ب ا امب ] مهفم لوهر يل فرذد# هجارلاو 29 ةقق حمدت و ةيظرش ةلمح

 ايف ] علوق ناف طرشلا باوج نيا كثماق ناف - عئارشلاب لمعلا و فهاعتلا قاشم نم مهتاوهش ناضي و مهاوه

 نإ لوقت نا نسحب ال هذال و نيقيرف نوكي ال دحاولا لوسرلا نال باوجلا نع بان [ نودع اقر و اوبك

 لق ةناك ولفي اقيرفو ا ًاقيرف هلوق هيلع لدي فروذعم وه تلق - تسركا كاخا يخا تسركا

 ل ردع كنك نوعا لف سما قررا" زيؤك اق رق هلوق ا م مهءاج امآك

 لاحلا ةياكح ىلع نولدقيِب ءيج كملق - اًعراضم رخآلاب و ًايضام ىيلعفلا دحاب :ي ج مل تلق ناف -

 بصنلاب َنوكَت ألا عيرق - اهنم ييجعتلل ةءينشلا لاعلا كللنل ًاراهجتسإ و لثقلل اعاظفنسا ةيفاملا
 5و ”تم وو

 لكي نحلازو' نأ تغفخت ةذنف نوكت ل هن هلصا ةليقثلا ىم ةفغخملا يه نآقو] ىلع عفرلاب و - رهاظلا ى

 مهنابسح لزُ تلق - قيقعتلل يه ىنلا 0 .رابسعلا لعف لخد فيك تناق ناف -'ناشلا ريمض

 ل ةلص هياع لمكشي اماانكا تتلق كيد الوعفم نياف ا نا ملعلا ةلرخم مهرودص ين «ةوقل

 مكي الإ هيلا ؟نزكازتلا:ارخب تسلل و5 قتعملا .و"" 3 ”قيلوعقملا» كمل" ةيلل اقدسافلا 1" لخاتم نأ"

 ىنع اوبات مث ٌنجعلا اووبع نيح [ امص ] نيدلا نع [اومَعك ] ةرخآلاو ايفدلا ىف باذعو ءالب ي !ةندف هللا نق

 هاي تمص مرعم تّيرع م هم

 ةبؤرلا وهر هللا تافص يف لوقعمااريغ لاعحلا مهبلطب ةيناث ةرك [ امص و اودع مذ مهيلع هللا باف ] لجعلا ةدادع



00 

 ا ءاوزك و تاون( ما داو اا هاصأ ١ مهو ل6 ه2( هو 2و لو مم ا
 0 اهو تيا و ةدرونلا ارمي ىدح ءيش ىاع متسل بنذكلا 0 لد © نيرفكأا موقلا ىدهيال هللا نأ

 عزو م عولال 2 4-0-2 هع 6م مهدد وع

 © نيرا موقلا ىَلَ م قبات لف 53 انايغط فير نم كي لنا مذ اريك دبل ِ مدر معلا

 مريب تمم ممر

 مه ذو مه م نما نم در و نبذ و اوم نإ الو لَم ٌقوَح داعم لمعورخآلا ريو هللاب 1 اا اضلاو 1 لآ 1 2 ريل َ

 هدضعي و بسبسملا عقوم بمجسلا شوت باقعلا نم ملك يكولا نامنك هبجوي ام كلف لمت مآ ناف داري نا

  ةءالكلا و ظفحلاب هللا نم ٌةدع 1 َفُممْتَيهللاَو] 52 يتالسر غلبت مل نا يلا هللا ىحراف مالسلا هياع ةلوت

 دقو ةمصعلا نامض نيا كلق نان - مهتدقارم يف فكرذع امن كئادعا نم ةمصعلا فكل نمضي هللاو ىنعملاو

 وذ ام لك لمتكب نأ هيلع نا يف لاققاا نص همضعي غنا هي قارحلا تعلق“ ةديعازر اتراتشكو لحأ موي ةهجو يف مش

 رافكلا[ساّنلا ]و دحلأ موي دعب كلزن ليق و - مالسلا مهيلع ءايبنالا ٌفيلكت ٌدشا امف هللا تاذ يف سغنلا

 ىنعو'- كلالهلا' نم تلد هلازنا نوديري امم مهفكمي ا هنا ءاذعم و نيرفكلا مول ىدمي هللا 58 هوت ليلدب

 لاقن مدأ يك قل ةسارا جز شلات ترقب نقفف نتي ءاسرافلاوو هيلغ هللا قلض:ةللا لوسر لاكاهتمالللا يضر سنا

 يع نمتقسب سل دف را لا ع ءيش ىلع مكسل ] شانلا ىم هللا ىتنتضع دقن ساكلا ااا اوذرصنا

 [ أَن ف ] ؛يشال نم لقا مهلاثما ينو هناش ريغدتو هريقعت ديرت ءيشب سيل اذه لوقت امك هناطبو ؛لاسغل

 00 ٌىنغ نينمؤملا 37 فيلا ال مهجلا عجار كللذ ررضن اف مهرفك و مهنايغط ةدادزل مهيلع تفساتتالف

 نيذلا نا ليق هناك اهربخاو اهمسا نم نا زيح يف امعريخاتلا هب ةيذلاو فرذح“ هربخ و ءادتبالا ىلع عفر

 انآ اوماعاف لأ و «رعش» هل !ًدهاش هيوبيم دشنا و كاذك ىنوئباصلا و اذك مهمكح ئىراصنلاو اوداه نيذلا و اوفما

 فطعلل ةعافترا نا تمءز آله تلق ناق - كاذك متنا و ةاغب اناوماعاف يا « قاقش يف انيقب ام ةاغب « منناو

 - ناقلنتم ورمع و اديز نا لوقت الربخلا نم غارغلا لبق :كلذ معي ل تيلف كابشاو نا للدم ىلع

 افطع هّدعفر هّدعفر اذا ينال تل ورمعو قلطنم اديز ناتلق كذاك و ريخانلا هب ةيذلاو مصير مل تلق ناف

 ءادتبالا نالر بخل ىف لماعلا وه نوكي نا بجم ءادتبالا وه امهلعم ىف ٌلماعلا و اهمسا ونا لحم قاع

 دقو ءادقبلاب ربخاتلا هب ّىونملا نوئباصلا تمعفر ولف اهلمع ىف نا امهمظتني امك هلمع يف نيئزجلا مظقفي

 فوطعم نم هل قبال فرطعم َنوُباَصلا و هلوقف تلق ناف - نيفاقخ# نيعفار امهيف ثلمُع ال ناب ربخلا تعفر

 امك ايا لح الو هرخآ ىلا اًوُنَمأ يذلا نا هو ةامج ىلع ٌةفوطعم ٌةلمج فرذحملا ةربخ عموه تلد وه امن هيلع

 هتدئاف لذ - ميدقنلا اذه ةدئاف امف ةدئاحلا آلا ريخاتلا و ميدقتلا امآكملق ناف - اههلع ع ندنوكمد

 نا كلذ و مهرجغب ىنظلا امف ع لمعلا و ناميألا مهكم # نا مهيلع باكي نيئباصلا نا ىلع هيجذكلا

 0 ا نايدألا نع اوأجص مهنال را امر اي مهدشاو ًاللض نيدودعملا ذالؤه نيب ١ نيئباطلا

 ٌلجاع تح هموق نم ةاغبلاب فصولا ىف لغرا نيبطاخملا نإ ىلع اًهيجنت متنا و هلوق مدك رعاشلا نا امك

 ًامدق تمبثا و مهنم هين نأ مهنوك عم مهلبق يغجلا ىف و لخدياثل 50 يذلا ربخلا لبقعب

 ورع
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 معلا لن 1 و َلِي لا و ةيروتلا او ١ 31 مهلا وأو © ميلا ت ثنِح مهنلخدألو مهتاهس مهنع انك اوقّناَو اونمأ

 ع ما مرق سم 4-5 هروس هم ست ب 4 يو 5ص هردم» مه -ت م

 © نولمعي مم 5 مهتمازيتكاو ا“ د ةما مهذم ا تشأ نم و مهقوف 9 اولكال مهر نم

 م م س مهم بص مهدمم وه ا

 ” ساّذلا نم تكمصعي هللاو * هئلسر تغلب امف لعفت م 1 فير مكي لام غاب ل اهياد

 هلأ ر هيلع هّللا ىلص هللا لرسرب [ اًوُنَمأ ] مهتايس نم انددعام عم [بشلا لدا ناَوَلَو ] مهنك نم

 تايسلا كلت [ مُهنَع نرفع ] ناميالاب زوغلا ىف ةطبرشلا يه يللا ىرقنلاب مهناميا اونرق و هب ءاج امب و ملس و

 مهتايس ةرثك و ىراصنلا و دوهيلا ىصاعم رظعب مالعا هيف و ةّذجلا نيملسملا عم ,هاناخُنآلو اهب مهذخاؤن ماو

 ةنان نابع تتنلب ر اةيمانلا فيي ناو صاع لك ىلع ةبونلا باب هسنف و ءالإ ةمحر ةعس ىلع ةلالد و

 نياف نومعلا اذه سلا ؛لادا انك ىرقتلاب اغرغشم الإ دعسي 3و يجني ا) ناميالا ناو ىراصخلا و دوهيلا

 دلال لو ا ير ادد ا راجي وعر همم كج اوان لينا و ةيروذلا اوما هنأ وَلَو] بانغآلا

 تزن اهناكذ اهعيمجبب ناميالا نوفلكم مهنال هللا بتكر ئاس نم [ مهِهلع لرنأ ام و] ماس و هلأو هيلع هللا ىلم

 [ مهلجرأ تمت نم و مهقوف نم ولكل ] ةلوقو - اوطحق دقاوناكو قزرلا مهيلع هللا عّسول نارقلا وه ليق و - مههلا
 ةرمذملا راجشالا رثكي ناو - ضرالا تاكرب و ءامسلا تاكرب مهيلع ضيفي نا - ةجوا ةثلث هيفو ةعسوتلا نع ةرابع

 ام ىوطقنلب 20 سئر ىم اهنم ٌلّدهَت ام نوذنجي رامثلا ةعنايلا نانجلا مهقزري نا و - َةلْغَملا عورزلاو

 ىأص هللا لوسر ةرادع يف مما اهلاح ةفئاط [ ٌةَدصُنْقُم مس مهْنم] مهلجرا تحن نم ضرالا ىلع ظقاست

 ليراصخلا نم ىنوعبرا و ةينامث و ةباحم) و مالس ىب هللا دبع ةنمؤملا ةفئاطلا يما تو مل ا

 نب برعك مه ليق و - مهلمع ءوسا ام مهنم ريثك و ليث هنك بسجعنلا ىذعم هيف [ نولمعي ام ءاسو ]

 بقارم ريغ كيلا لزنا ءيش يار كليا لرنا ام عيمج [ يَ لِزدأ ام ْعلَب ] مورلا و هباحصاو فرشالا
 سا هديص <”

 تغلبامف ] فترما امك ةعيمج هلت مانا ل 8 نا و ] ةوركم يىلانت رإ فئاكفر كح هغيلبت يف

 اهضعب نا فىلذ و طق أيبش اهم نو مل و تالسرلا ءادا نم تقلك ام نذا غابت ملذ هتلسر 0 ب

 اهضعبب نمي ما نم نا امك | اعيمج اهءادا ثلفغا كنآكف اهضعب يو مل !ذاف ضعب نم ءانآلاب ىلواب س

 نوكيال دحاولا 2 يشلاو دحار ءيش مكح يف فكالذل اهنوك و اهرجغ هيلذي امب اهنم لك ءالدال اهلعب نمؤيرل ا ناك

 غلبت مل ةيأ ثمتك نا هنع هللا يضر لييبعل كبار راند متم ريغ هب ًانمؤم بم ريغ اًّلِبم

 ينالاسر غلبت نا ىلا هللا ىحواف اعرذ اهب تضف هتالاعرب هللا ىنثعب هللا لوسر نع يور و - يتالسر

 ةجو ام طرشلل ءازج هنلسر تا هلوق عوقو يلق ا ثيوقف ةمصعلا ىلإ سطو فكئنيذَع

 فسعدي مل هذاك اهلك اهمنك و تالاسرلا غيابت يف هللارما لثتمي مل اذا هنا امهدحا - ناهجو هيف تلق  هتعص

 تناف. ةدحا و ةماك نأ و ءيش ىندا اهنم غلبت مل نا ليقف هتعانشب ًءافخال اعيذش ما ,ىاك الوهر

 يناثلا ر- اًعيمح سساخلا لت امناكف هلوقب سفنلا لخف مظع امك اهلك نامتكوه يذلا عينشلا ٌرمالا بسكر نمك



)1/( 

 2 ةهربئوس <6م ديرو سد 2002 و | سومم هم رباع . ه6 هم و6 3و

 َلِزْنأ ام مهلم ارك نديزهأ م ادي فيت كفن نتطوسبم هدي باح 01و مهيديأ تلغ
 6و سوم 26 ىوومم همموس م

 اراث اودقوا املك * ةميقلا مو موي ىلا ٌةصْنيتاَ ةوادعلا مهنيب انيقلاَو * لفكر ناك كبَر 5 كفيلا

 كدا لها نارتو 6+ نيدفتملا تكس ) هللاوك١ ناسف صرألا ىف نوعي و ؟اهللا فاقطا بَل

 سايلا طسب لاقيو « اهمامز لامشلا نيب تبا نا « ع « هلرق ين اذي لامشلل ديبل لعج دقل و و 5 2 ايبأ 2 5 _ .

 نايبلا ماع يف رظني مل نمر نافك نايعألا نمل ىزاعملا نموه ىذلا سايلل تلعجن ىردص ىن ةيفك
5 02 . 34 : 

 دق تلق ناف هب تثبع اذا نعاطلا دي نم صلختب ماو ةيألا هذه لاثما ليرات ىف ف باوصلا ةجح“ر صدت نع يمع

 رفاثت آلاو همدقت ام قباطي نا هّقح ى حملا هلوقب عذصت انجل سارا 0 0 6

 5 و2 ا . هم ريب هم .

 ةقيقح ىديالا لغب مهيلع ءاعد نركي نازوج#و * ىلعلا نع تنرحلاو يرفو تيقب * ع *رئشالا تيب هوو

 و 65 ١ ع 3

 لصا ةظحالم و ظفللا ثيح نم قابطلا و منهج لالغاب نيبذعم ةرخآلا ىفو ىراسأ ايندلا ىف نولغي
 ختسش + 2 - ا 3

 نا زاج فيك كلف ناف - عطقلا هلصا ٌبسلا نال هعطق يل ةرباد هللا بس ينّبس لوقت امك زاجملا

 نوديزجف مهيوا3' هب وسقت ىذلا نالذخلاب ءاعدلا هيدارملا تنلق - دكذلا و لخلاوه و مدبف وهامب مهياع ةللاوعدي

 ةثودحألا دوس و مهبراعلا قرصل نم دكنلا و لخجلا نع بسجسم وه امب وا مهدكن ىلا ادكن و مهلخب ىلا الخب
 ماو ربو ت رع 0.

 هللا دي يف ةدرغم يه ر نطوسبم هادي لب يف ديلا ع مل ل 00 5 قزمت و مهيزخت يلا

 كلذو هنع لوجلا ٍيفنو هل دوجلا و ءاسلإ خداع تابثا ىلع لالا ًغلبا ةراكذا و و نوكيل 1 ل

 قر

 رع ىورق و - -فاللذ ىلع زاجملا ينبف اعيمج هي ديب هيطعي نا ةسفن نم هلامب يخسلا ةلذبي ام هع نأ

 هو ماع 5-9

 و مجم ةيشم هوعأ و فررعملاب طسب هدي لاقي نطسب هاوي لب هللا ليع فدصم يفو نو هب

 ةمكعلا ىضنقم ىلع آلا قفني ل هنا ىلع ةلالد ر ءاخسلاب فصولل ديكات [ دا قفني ] ُح 0

 هللا اوضع املف الام نسانلا رثكا: نم .اوناك ئتح دوهيلا ىلع طسب دق ناك ئلاعت هللا نأ ير . ةحلصملا و

 لاق كلذ دنعف ةعسلا نم 3 طسب امم ىلاعت هللا فك ةربذك و ملسو هلاو هيلع لا ىتم دست يف ىلا

 ىكارقلا لوزن دذع نودادزد / يلا [ نديزْيَلَو ] هيف اوكرشاف قرزستلا هلوقب يضرو ةلولغم هللا ُُ ءاروزاع نب صافف

 ىّنش مهبولق و فلذخم ادبا ممَلكَ [ ةوادعلا مهني اًنيَعْلاَو ] هللا تاياب ارفك و دوح#تلا ىف اًيدامت مهدسعل

 رصن مهل مقي مل اورو يا ةبراح# اودارا املك [ ران ًاردقرأ املك ] لضاعت الو مهنيب ' قاعتا عقي ال

 هللا ثعبف ةدروتلا مح اوفلاخ ليقو - سوجعلا كلم يف مهو مالسألا مهاذا دف و طق دحا لع هللا نم

 طلسف اردسفا مث سوجملا مهيلع طلسف اردسفا مث يسررلا سرطُم مهيلعطّلَسف اودسفا مث رض تحب مهبل

 مهتدج وألا ةدلبب كبيلا ىقلت ل ةداتف نع و - مهيلع رصن هللا لوسر اوبراح املك ليقو - نيملسملا مهيلع
 سمسمه ب ا

 مآسو هلل و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ركذ وحم و مالسالل ديكلا ىف نودهتج و [ نوعسي و ] سانلا لذا نم

 © ةدتاملا ةروس
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 ( مسا

 >2 هس هررربمد هوب ُُط مو > ااه صرع ع .؟وه ه2 3 ٍ ا ك2 م ع2 2 -

 ل و © نومدكي وذاك امي ملعأ هللا 3 اوجرخ دف مهو رمح اولخد دقو انما اولاد مكوءاج اذاو

 204 ا 1 1 1 27 8 - 5 كك رلال# | اروسلا اظن ممم“ ع 18 2اةهرأ م مم ص

 0 ١ مهدي كو لو 6 ولع وذاك ام يبل ير وسلا مهلكا و ناودعلاو مدالا ف وعراتسب مهلم اريثك

 ااه مر ع "26-022 ه0 نماء ري ي ةرض كد ملو6م و

 ةلولغم هللاوب كوهيلا ثم تّاقو © َنوُعَنَصِي اراك : َسْنِبْل تحل مهلكا و مثالا مهر نع راجحالا ر

 ىف اًدحا عاطا نم لكو ةّنِهكلا توغاطلا هذع هللا يضر سابع نبا نع و - توغاطلا وه و ناطيشال

 سمول ّ رق مهم لكل كير - تيئاوطلا سشحلا ,ًارقاو - ةنليعي نقف هللا ةيصعم

 ارهسم ميخئاشم و ةدرق اوخسم نادشف ثبسلا باحصا نم ريهسملا الك ليقو - ىسيع ةدئام لها راك

 نر نكد ريراتخلابو ةدرقلا ةوخا ايا نولوتت و ردا. نرردعي نو هانعشلا' ناك اكلت امل ءاهنا درو !؟ريرانخ

 ةغلابم هيف و هلهال يه ناكملل ةرارشلا تعج [ كم را نوخوسمملا نوذوعلملا [ كلن 7 مهيسأور

 نم سان يف تلزذ - 7 ثخا يه ينلا ةياذكلا باب ين هلوخدا لضار ورش كلر ا كلرق ين تسيل

 مهناو مهناشب هللا ةربخاف اقافن ناميالا هل نورهظي ملس و هلاو هيلع هللا ىلض هللا لوسر ىلع نولخدي اوناك دويجلا

 فظعاوم و هللا تاياب كريكذت نم هباوعمس امم ءيش مهب قاعتي مل اولخو امك كسلجم نم نوجرخي
 . رب س 9 رد

 ارلخد دقرهارق كاذكر-رفكلاب نيسجتلم هريدقت و نيرفاك اوجرخ د نيرفاك اولخد يا نالاح [ هبو رفُكلاب ] هلوق و
 مرتو س ع 6< 6

 تناك .قافنلا تاراما نا وهورخآ ىنعملو لاعلا نم يضاملل اييرقتدف تلخو ككلذلاو ازجرخ نع مهو

 قلعتموهر عقوتلا فرح لخدف هومتكام هللاراهظال اعوتم ملسو غااو ةيلع هللا ةيرتش هللا وسر اكن مهيلع حنا

 ليقو - ملظلا [ ناَوُدَعْلاَو ] مثالا مهلوق نع هلوق ليلدب بذكا [ مثلا ] مهلاح هذهو كملاذ اولاق ىلا انما اوُناَف هلوقب

 ةعراسملا و مهريغ ىلا مهاذعتي ام ناودعلا و مهب صقخت اس مثألا ليقو - هللا ب اربزم مهلوق و كرشلا ةملك مثلا

 لماع لك نالريكاذملا ىبكترمم نم مثأ اولعج مهناك [ نوعّتص اونأك ام سدبَل ] ةعرسب هيف عورشلا :يشلا ىف

 فىلذ يف ىنعما| ناكو هيلا بمسنيو بردنيو هيف ى ع ' 1 ىمسي لمعّلك ل ر امناع ىمسي ال

 لعف ىف هعم ةوهشالف ةاهني ىذلا اما و 0 «امدت و اهيلا ةوعدت ىتلا ةرهشلا هعم ةيصعملا عقاوم نأ

 ءاماعلا ىلع يعنيو عماسلا نتي امم ةيآلا هذه نا يرمعلو  عقوملا نم لاح شا ناك راكنالا ىف طرف اذا ةريغ

 يدنذع فوخاا ةيا نارقلا ىف ام كاهضلا نعو  نارقلا ف ةيأ نشا يه هذع هللا يضر سادع نبا نعو - مهيناوت

 ىف ىلا ةنولْعم كدي ٌلَعِجَت الو ىلاعت هلو هنم و كوجلاو لخجلا نعزاجم اهطسب و ديلا لغ « اهنم
 سام “هر ىَه

 اذه نيب هدنع قرف الو طسب الو ع الودي تابثا هب ماكذي نم دصقي الو طسبلا َّك اهطسدت الو

 كلم يف هلمعتسي هنا ىنح ةدحئار ةقيقح ىلع نابقتعم ىنامالك امهناك هنع ازاج“ عقر اص نيبو مالكلا

 بهنملا ىلا عطقالا ىطعاولو اهضدق و اهطسب و دي لامعتسار يغ نم هتراشاب آلا هعنمي ل و ظق ءاطع ىطعي ال

 دتو دوجلا و لغجال نيتبقاعم انعتو ناترابع اهضبقو ديلا طسب نال لاوذلاب هدي طسبا ام اولاقك لزج ًءاطع

 « ةداهور ةعالت ةادن تركت ه لباوب نيديلا طسب ىمعلا داج هرعش ٠ هلوقك ديلا ىصي ! ثيح امهولمعتسا



 ١) مسبق (

0 -_-- 
 2 < تي 28 ء ممم م سو نجح سام يع م ورم ت2 اص مما م

 © ليبسلا ءاوس نع 1 و اناكع رش فئلوأ تيكاطلا دنيعو ريزانخلا و ةدرقلا مهنم لعجو ع اطل

 < هوم ١

 هللاد ناميللا الإ اذ نومقنت ام و يأ رورج هل ىلع فهطعي كا اهلمو - نوقسف 8 ناقلعا و يا فاضملا

 سمر مع م

 " عم ناميإلا الإ انم نومقُنت ام و يا عم ىنعمب واولا نوكي نا زوج# و - نوقسف كرك 53 و لزنا امب و
 همر ١

 ةلقل ناميالا 3 اًنم ىومقُدَت ام و ليق هناك فرذح“ ليلعت ىلع انرطعم ًاليلعت نوكي نا زوجي و - ىوَفسف

 يور و - اذيلع ل 0 يف تالا هيلع لديو تاع م ا و مكفاصنا

 راما

 ا اردعسو ردح اولقن ل < و هلوق ىلا اهل لونا امو هللاب نموا لاقف

 رسكلاب مرت ناو ةرسيم ىب معن : نعود ترتن يدي رعايه اندرو نع قضت ورا يخلي ةراطخل لإ
 م مرب | مددداس ص

 - نوقسف مكردكا نأ نومقفت الو يأ ن ومقتل له هيلع لدي فرذحع“ لعفب 'ىرتكا نأ و بصنني نا كمنحر

 مكنا و قحلا ىلع ان مخملع مكنال مكدنع مواعم ثباذ مقسف د يا فترذح» رمغلا و ءادتبالا ىلع عفتري وا
 5 - ا 1 07 مور 7 ا 7 -

 نم دبالو موقفملا ىلا ةراشا [ كلذ] اوفصنتف مكعديال لاومالا بمسك و ةسايرلا بمح نا الا لطابلا ىلع

 عفرلا لحم يف [هللا ُهَنَعَل نم] وهللا هنعل م نيدوا كلذ لها نمرشب ةريدقت نم لبقوا هلبق فادضم فذح
 مع أس ع هد

 نم لدبلا ىلع رجلا لعم ىف وا را مكلَذ نم شب ميلاف لق هلوقك هللا هنعل نم وه كللوق ىلع
 ممر هم س هدم هرم عد هر

 تئاج فيكذ ناسحالاب ةصخخ“ ةبوثملا لفات كاك ةروشم و ةروشم امهلاثمو و و- ةبوثم عمرقو 2
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 مهرش مي معلا عيجيو تَرَ مهذيب ا 8 هلود ةقير ط ىلع ةيوقعلا عضوم ةدودملا تعضو تلق - ةءاسالا 2

 دوبيلا ناك تلق - ةبوقعلا 5 مهذب كلروش ملف دوهيلا مه نيقيرفلا نم نوجقاعملا كملق ناف - مهلا ِباَدعَب
 هامل هته

 ىنيقيلا و ةقيقحلا ىف ةّبوقعر ش هللا هذعل نم مهل لدقف باقعلل نوبجوكسم نولاغ نوملسملا نأ نومعزد ادني

 دا دبع نم و ليق هّنأك نم ةلص ىلع فطع [ توُماَطلا دبع و ] مكاوعد و مكمعز يف مالسالا لها نم

 اًفطع :رغاطلا كباع و ترق و - رد ع د1لرق ىنعملا ىلع توُماطلا اوديعو ىبأ ةءارق يفو

 ا نطفو ردح لجر مهلوقك ةدوبعلا ىفولغلا ءانعم رد تين هيو كابعو - يدباعو - ةدرقلا ىلع

 سلال يا تت

 عمج نيتمضب دبع وكيجع و - مط نزوب ديعو * ددع مكابا نا و ةممأ * مكس نا ىنْيِبل يذبآ «رعش « لاق ةنطفلا و

 مم مد س دود م مه هدد تس

 -قيعارو - تانعو -ةنعو> مداخ عمج يف مدخك وهوا ةفاضالل ءانلا تندحت ةدجع هلصاو كيعو -ةرفك نزوب ةدجعو -ديبع

 ىذعمب كرفاللا ا مهنيب وا مهيف كد رغاطلا نجعو ىنعمب ججارلا فذدحو لوعفملل ءافبلا ىلع ثوغاطلا دبع و

 ا 1 ىلع افطعرجلاب توغاّطلا دعو - ًاريماراص |ناررصأ كللوقك هللا نود نم !دوبعم توغاطلاراص

 - اهودبع ىتح مهلذخ هنا امهدحا - ناهج و هيف : ثماق - توغاطلا ا مهذم هللا لعج# نا زاج فيك تلق نإف ناف

 ليف - نانا نمحرلا نابع مش ّ دل هممت ا لاخي هلرقك هب 5 و كذب مهيلع مكَح هنإ يناثلا و

 ةدابع هل مهتداجع ثزاكف ناطيشلا مهل هذيز امم لجعلل مهتداجع نالو هللا نود نم« دوبعم ةنال لجعلا ثوغاطلا
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 ه ةدئاملا ةروس

 ب ءزجلا

 0 ع



 ه ةدئاما] ةروس

 ا

 5 ع

 (رمسبت)
 2 ال ا ةازاض م1 مالطا. هاو مد 2 ه- تل لا نك ساس 5-5

 نم ابعل و رزه مككبد نك يذلا دنت ل كما دل اياب © ىنوبلغلا مه هللا بزح ناك اوذما

 م11 1 8 2 د 2 لآ تل 622 هتيصم سد مهر 6<
 000 لا مليان اذا 6 نيتمؤم منك نا هللا را 3 رافكلا و مكلبق 5 بنل ا يذلا

 هم هوعم ل

 لن م هلا 12 7 0 9 < ىومتكت 1 بذكلا 3 3 نوعي ل موق مهاب كد“ وع اهو ذا

 ما ع اممم م دمها ترد ل56 كآ نس |مسص دمع سل ه عنان سرور نأ قو عمادل وعم ص

 هللا ةنعل نمت * هألا دنع ٌةَرَتَم كلذ نم ٍرَشِب منيا له لف © نوقسف 00000 لك اَمَو نيل
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 نوتوي نم لاح وه ليق و -اوكز اذا و اولص اذا هلل عفاوتلا و تابخللا و عوشخلا وهو عوكرلا لاح يف

 لئاس هلأس نيح هذع هللا يضر يلع يف ثلزن اهنا و ةراصلا ىف مهعوكر لاح ين اهنوثؤي ىنعمب ٌةوُكرلا

 هلثمب دسفت لمع ريثك هعلغا فاكتي ملف هرصاخ ّق اهرم ناك هناك ةمتاخ 0 ةتولص يف عكار وهن و

 ظغل ىلع هب :ىج تلد  ةءامجلا ظغل ظفللا و هذع هللا ىضر ىلعل نوكي نا ريو ففيك تلق ىناف - بولص
2 

 ىلع ةينيل و هباوث لثم اولاذيف هلعف لثم يف ساذلا بغيل ادحاو الجر هيف بمبسا| ناكنا و عمجلا

 دارقفلا' دقفت و ناسحالا وازبلا ىلع صرحلا "نم ةياغلا ةذه ىلع نوكت نأ بجي نينمؤملا ةيجيس نإ

 نم* [ هللا بخ ناك ] اهنم غارفلا ىلا هررخوب ما ةولصلا ىف مهو ريخانلا لبقي الرما مهز ل نأ ع

 و - هللا بزح مهنوكل اًسالعإ اولعج كلذب مهنكل و [ َنولْعلا مه ] مهناف هانعم و رمضملا ماقُم رهاظلا ةماقا

 و ىذعملا نوكي و نيذموملا و لوميرلا هللا بز ديري نا لمثحت و - مهيزح رمال نوعمتج موقلا بزعلا لما

 نق ثراحلا نب ديوس و فيز نب ةعافر نأ يور » باغي ل مب دضنعا و هللا بزح ىّوت دقف موتي نم

 مي الاعل و اوزه منيو مهذاختا نا يذعي - تلزنف امهنوكاوي نيملسملا نم لاجر ناك و اقفاذ مث مالسالار يظا

 لهاب نيئرهخسملا لصف و ةذبانما| و نانشلا و ءاضُعبلاب كلذ لباقي لب ءايارا مهايا مكذاختاب لباقي ىنا

 هللا دبع ةءارق هيلع ٌليلدلا و ةماخ نيكرشملا ىلع رافال اقالطا راقُكلا نم باتكلا لها ناكنا وراقُكلا و باتكلا

 [ لا وقتاو ]اعلا نم و يبا ةءارق رجلا ةءارق دضعت و رجلا و يسصنلاب رغما و يرق د - اوكرَشأ يذلا رم و

 ا ]1 نيدلا: ءادغا الوم باي ًاقخ ناميالا نال اح [ نينمؤم م مدلك نأ ] اهرهغو راق ةالاوم ين

 م4 نإ قهشا لوقي قادوا عمس |ىا ةئيدملاب ىراصخلا نم لجر ناك ليق  ةادانملل وا ةولصللر يمضلا

 تيبلا ىف ةرارش اهنم ثرياطتف مئانوه و. ةليل تاذراذب ةمداخ تلخدف ٌبذاكلا قره لاق هللا لوسر

 ةدح و مانملاب ل باتكلا صنب ناذالا توبث ىلع ليلد هيف ليق و - هلها و وه قرتحاو تيبلا قرتحاف

 [ نوُمَتَت له ] نصح أرق مهل لقع 2 ةئاكف ةلهجلا و ءاهغسلا لاعفا نم مهنرزه و مهبعل نال [ نولي د ]

 مكرْدكا نأ و ] اهاك ةلزنملا بسقكلاب ناميإلا آلا نوركتُتو 7 نوبيعت له ىنعملاو -اهرسك ميصفلا و فاقلا يتفب

 اَنّمأ نآ ىلع تفطعي نا اهنم -ةوجو هيف تلف - نوقسف مكرثكا نأ و هلرق فطع مالع تلق ناف - [ نوقسن
 نوركذت ام و لي هناك ناميالا نع مكجورخ و مكدرمت نيب و اذناميا نيب عمجلا آلا اًنم نومقنت امو ىنعدب
 فدح ريدقت ىلع نوكي نا زوجت و  هنم نوجراخ مناو مالسالا نيد يف انلخد ثدح مكقفلاخ# الا انَس



 ( سوا )

 >ٍدَه 8*5 2 5 |ىاعك 900 - 0 37 ما ع راو محاص مع هدصو هد هةاناه وع ١3

 ديا ع و مو م ع عما 0 0
 ا ا ا 59 ا ا 100 ف

 ع مهتاةعص و ءأ 57 خملزسسي للا نارا ف ذ ةلوقملا لزغلا تايباب هللإ ياك مهصقارم ينر هللا 0

 فكاذك مهبل هتاذب هنا امك مهتاماك ى مو- اريبك اواع هنع هللا ىلاعتف روطلا كلودنع ( ىسوم ةقعص اهنع يآ

 ةيحملا ثنأ اركم مهقحلت نإ ةطرش هي كلا اهنمو - تافصلاو ثوعنأا نود تاذلا ىلا © ةعجار ى ءاهلا ناف كر نوبحب

 - طرشلا ىفعمل نمضتملا مسالا ىلا ءازجلا نم عجارلا نيا تلق ىناف - ةقيقح“ هيف نكت مل كلذ ن كي ملاداف . : - 3 ا هلو اف
 - م. ل . 4

 ليجلذ عمج [ةذا ] كللذ عبشا ام وأ مهريغ موقبرا مهناكم م موب هللا اك 20 هاذعم بفودح# وه تف

 عمج# ال الولذ نا هذع نبغ نقف ةيوعصلا ضيقن وه يذلا لذلا ن م ةذأ معز نم و لذ ةعموج لول َُ امإاو

 قطو نا اههادحتا ا ناهجيو هيل تحتل ادا ليز مكبر يلع ةزعا نيفمؤملل ةلذا ليق اله تلق نان - ةلذا ىلع

 عم مهنا يناثلا و  عضاوتلاو للذتلا هجو ىاع مهياع ىنيفطاع ليق ةناك فطعلا و وذحلا ىذعم لذلا

 رافتلا ىلع ءاونإ الع وزع هلو ةوح* و متجدجا مهل نوشناخ نينمؤملا ىلع مهلضف و مهتقبط ولعو مهفرُش

 4 0 يي يا ا 5 ما 01 هر موم م -

 لاعلل واولا نوكي نا لمقحت [ مثل ةمول نوداخت الو ] لاا ىلع بصخلاب ةلذآو - ةزعا كرف و - مهيب ءامحر
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 اوجرخ اذاف تنذعل كوبيلل ىهلاوم اوناك مهناف نيقفاذملا لاح فالخ ةدهاجملا ىف مهلاح و نودهاجم مهذا ىاع

 اماو مهتهج نم مول هيف مهقحلب هذا نوملعي امم أيش نولمعي الف دوبيلا مه ءايلرا اوفاخ نينمؤملا شيج ىف

 اوُضم فورعمبرما واركنم راكذا نيدلا روصا نمر ما ىف اوعرش اذا مهنيد ىف بالص مهناو هللا ليبع ىف ةدهاجملا
 ا ا كدي 70

 مهتبالصو مهراكنا يف مهدج هيلع قشي مثال ةمول ال و ضرتعم ضارعا 9 و لثاق لوق مهعزي ال ةامحملا ريما سملاكةيف

 نم رم دحا مول نمطق كش نوفاختال ليق ' هناك نانغلابم ريكذتلا فو اهيفو موللا نم ةرملا ةصوللا و - مهرمصا ف

 ةموالإ تفوح ءافتنا و ةدهاجملا وة ةرعلا و ةلذلا و ةيحملا نم موقلا ةهبافثصو م ىلا ةراش دم ا كى ١|و ماوللا

 وه نمي 1 مهل 1 فاطألالا و لضاو غلإ ريثك [ عما و ] اًفطل هل نا ,لعي ماعي نمص 1 داي ا قوي [مةقوي ]

 وللا ممل و امنا ] هلوقب مهتالاوم بمجت نم ركذ مهتاداعم بسجت نم ةالوم نع يهنلا بقع اهلها نم

 -مكؤاجلوا امنا ليو الهفةءامج تركذ د3 تلق نآف -ةالاوملاب مهصاصنخا بوجو امنا ىذعمو [ انما يذلا و هلوسَر

 اهنايناابل اهتابنا علم خيا 3 مث ةلاصألا قيرط ىلع هلل ةبالولا تاعجف هللا مي ر امنا مالكا لصا تاق

 مالكلا ىف نكي ما اونما نيذلا و هلوسر و هللا 5 هاياوا امنا ليقولو عبتلا ليبس ىلع نيذمؤملا و هللا لوعرل

 لدبلا ىلع عفرلا تلق هلع ام [ َنومِجقي نيذلا ] تلق ناف - مكدلوم امنا هللا دبع ةءارق ىف و عبت و لَظا
 5 5 7 8 - سم

 اذافن انما نيذلا نم صال زييمت هيف 0 ىلع باصنلاو ا نوميعي نيذلا منه: ىلع واءاوكسا يبدأ رم
 : : ا 0100010100 0 َ رادع



 ( مدن )

 ا 2 ان صاض وما طا 6 ءضياوم "0- عد م” هرم دي هيو ص هرم

 (2522 نينمؤوملا ىلع ةلذأ كا حا موعلاللإ ىتأي فوسف هذبد نع مكنم دترب نم اوم

 هو لع< م

 قيرفعلا» قئلع
2. 

 ” مهي 6م «ث<مص6 <

 نموهو نيلادب م امالإ ىنوهو كدتري ن مو| دتري نم ]رق *« مهلا ح دوس نم ابيجعت و لامعالاط وب د7 ملجأ ةداهش

 لوسر دهع ىف ثالأ. ةقرف ةرشع ىدحا ةدرلا لها ناك ليقو اهنيك لبق نارقلا ىف اهنعربُخأ ىنلا تانئاكلا

 نميلاب ابنت اًمهاك ناكر يسنعلا دوسالا وهو رامعااوذ مهسيئرو ملدم ونب ماسو هلا و هيلع هلا ىتم هللا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر .ببتكف ملس وهلاو هيلع هللا ىلص ةلثا لومي َلاَمُع جرخا و ةدالب ىلع ىلوتما و
 ربخاو ةلفقف هذجَب يمكيدلا زورجف يدي ىلع هللا هكلهاف ىميلا تاداس ىلا و لجج نب ناعم ىلا مّلسو هلآ و

 هزل 1. هلم رعللا ىلع هللا زمر ضبشاو ريلسسلا ربكم لدي يمل ةلنقب ماس لاو :هيلظمللا ولع مالاج كرر

 ىلص هللا لومر ىلا بنك و أبدت ةمليسم موق ةفيذخن وذبو - لوالا عيبر رهشخأ يف هربخ تاو دغلا نم ملسو

 اهفصنو ىل اهفصن ضرالا ناف دعب اما هللا سس داعم ناعما لور ةملسسو وام مآ درخلا را يلعجملا

 هدابع ىم ءاشي نم اهثروي هلل ضرالا ناف دعب امإ باذكلا ةمليسم ىلا هللا لوسر دمحم نم باجاف كلل

 ناكو ةزمح لتاق ىشحو يدي ىلع ندم نيماسملا دوذجب هذع هللا ىضر ركب وبا هيراعف نيقتملل ةيقاعلا و

 مج روق دساونب و -يمالسا و يتيلهاج ىف دارا مالسالا ىف سانلارشو ةيلهاجلا ىف سانلار يخ ٌثلتق لوقي

 نحو ملسا مث ماشلا ىلا لاذغلا دعب مزهناف [دلاخ مشو هلاو هيلع هللا ىلض هللا وسر هيلا ثمعبف يخت دلْيوُح نب

 وفبو يريشقلا ةملس نب ةرق موق نافطع و نصح نب ةئِهع موق ةرازك هع هللا يضرزكب يبا دبع ىف سو السا

 ' رذذملا ثنب ماجس موق ميمت يخذب ضعبو 0007 فكلام موق عوبردوخب و ليلي دبع 1 يلا موق ميَلَس

 « رعش# ييرفغتسا و رفغتسا باتك يف يرعماا ءالعلاوبا لوقي اهيفر باذكلا ةمليسم اهسفن ثجوز ىنلا ةئبذتملا

 سعب رذباوب قلبت حزب فنعشللا ةرق ةدنكو « باذكو ايلا ىنب يف ةباذك « ةماْيَسَم اهالاوو حاج تم

 ةقرفو  هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبا يَدِي ىلع مهرما هللا ىفكو ديز نب مظحتلا مود نيرعجلاب لثاو

 ةمالسا دعب مورلا دلب ىلا ةتريس و ةمطللا هثرصن مهيالا نب ةلبج موق ناسَع هذع هللا يضر رمع دهع يف ةدحا و

 يرعشالا ىسوم يبا ىلا ملسو ةلاو عيلع هللا ىلص'هللا وسر راشا تنرت امل ليق | موكب هللا ىتايَقْوَسَم [

 ساذلا ءاننأ ىم فالا ةثالث و ةليجب و ةدنك نم تفالا ةسمخ و عخذلا نم ىافلا مه لبق - اذه موق لاقف

 هني برضف هنعمل علاو هيلع هللا ئلص هللا :لوسز لكس ليقو.- .راضنالا مه ليقول ةيمداقلا موي اودهاج

 مح سراف ءاذيا نم لاجر هلاَذَل ايرثلاب اقّلعم ناميالا ناكول لاق مث ةروذو اذه لاق و ناهلس قئاع ىلع

 هللا ٌةبحم و ةباقعو هطخس يجوي ام اولعفي ! ناو هتافرم ءاغتبا و هّكءاط مهيرا دابعلا ٌةبحم [ هوب و

 ليهجا هدقتعي ام اما و مهنع ىضري و مهيلع يذثي و مهمظعي و مهتعاط ىلع باوثلا نسحا مهبيثي نا هدابعل

 ةاهجلا نم مهلاثمإ دنع مهتةيرط تناك نا و ةقيرط مهأوسا و عرشلل مهتقما و هلها و ماعملا مهادعا و ساثلا
 - 95 ع ة لا

 مهيسارك ىلع يذغتلاو قشعلاو ةبحملا نم هب نوذيديامر فوصلا نم ةلعقتما|ةلعقفماا ةؤرغلا مهو أيش ءاههسلاو



 ( مو8 )

 5 2 ُُك « ءم وم ما ممم 2 6 مووماوم جاو ردع . سا# << 6م هع هاأنمو : 2

 ه ةدئاملا ةروس هللا نسعف * ةرثاد اكييصتا نا يخ) نواوقي مهيف 9/ صضصرم مييواق يف نيذلا ىو 2 نيماظلا موق 5

 5 ١ 2 5 ممص مه 04 م2 86 2م م أم سمع -

 "يدرج تعلن لا لوقي و © نممدت 3 يف ارسل 7 يلع اوحيضيف هد ةدخع نم رصأ وأ مش هلاب يتاب 3
.0 3 22 533 1 1 

 يذلا اهياي © يرسخ اوعجصاف لامعا تطبح * ”مكعمل مها 2 0 للاب ويس نيا اوم

 وه م هرعمو هدوم دالو <

 بوجو يف ديدشت و هللا ن م ظياغت اذهير موك كيا وبينا نيا[ بففاعت مكنبم ,مهلوزيا نيف و] مهتالاوملو

 لوف هنمو امه اران ىأارت ال ملس و ةلاو..هيلع لل ىلص هللا لوهر لاق امك ةلازتعاو نيدلا ىف فلاخملا ةبناج#

 مهوندت الو هللا مهو مهوذمات الو هللا مهذاعتا ْذا مهوركت ال ينارصخلا هبتاك يف ىسوم يبال هنع هللا ىضر رمع

 هنا ٌببه ينعي مالسلا و ينارصنلا تام لاقف هب الا ةرصبلل ماوق ال ىسوم وبا هل لاق هنا يور و - هللا مهاصفإ ذأ

 [نيماظلا وعل ىشيي 1 هللا نا ] ةريغب هذع نغتساو ةعاسلا هنّدماف نكنيح اعناص نوكت تنك امن تامدق

 يف نوشمكذي | نوعراسي ] مهل انقم مهلذخب و هقاطلا هللا مهعنمي ةرّقَكلا ةالاومب مهسفنا اوملظ يذلا ينعي

 و ةفورص نم فرص يا ناسزلا رثاود نم [ ةَوئاَد مهبهصت ١ نأ ] نونمأي ال مهناب نوردنعيو اهيف نوجغريو مهتالوم

 ا لوعرل لاق هنا كتماصلا نب ةلابع نعو - مهظذوعص ىلا و مهجلا اوجاذعجف و 3 ةلود

 ىم .ةلوسر. :وبهللا؛ ىلا ربا ينا 2 مهددع اريثك دوه ن< ىلاوم ف نأ ملس و هاو -- هللا م

 مهو يلاوم يلو. نم أربأ الور ئاودلا فاخا لجر ينا 50 رد هللا دجع لاقف ةلوسرو هللا ديكارت مهقيلاو

 راهظاو هئادع) ىلع ملشو هلإبو هيلع هللا: ىلصاءهللا لوول [ متكلأب تاي نامل يسع عاقُتيُم ينب دوهي

 ىلع يمد ] نوقفانملا مبضيف ,هدالب نع ميلك و دوههلا ةناش عطقي [ دنع نمت را أ ] نيملسملا

 نظن ام نولومتو و ملس وهلا رو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر رما ب نوكشي اوذاك مهنا كلذو مهسْفْنا هب اوثدحام

 هيلع هللا ١ ىلص يجنلار موي نا وأ هدنع نمرمأ وأ ليقو - ءالوهل ةبلغلا و ةلودلا نوكت نا ىبرحلاب وربما هل متي نا

 ساذلل نوكي )ل هللا دّذع نم رمآوا ليق و - مهقافن ىلع اومدنيف مهلُذَق و نيقفانملا رارسا راهظاب ملسو هلا و

 ليك مهيلع فجوي نا ريغ نم مهيدياب اَوَطدأو بمرلا مهيولق ىف هللا حرط نيذلا ريضنلا ىنبك لعف هيف
 لوقيو يا أدتبم ماك هنا ىلع عفرلاب و - يونا نا ىلع افطع بصنلاب عرق : [ اوئما نيذلا لوقير] تاكرال و

 ىئاع كلذك ماشلا و ةفيدملاو ةكم فحاصم يف يه و واو ريغب ئبرقو - تقولا كللذ يف اونما نيذلا

 [روعستلا يذلا ءالوه أ ] ١ اونيمأ ٠ نيذلا لوقي ليقف ذئنيح نوذمملا لوقي اذ امف لوقي لئثاق اوس هنأ

 ةللا نظامي اظايقعاو مهلاح نم اًبجعت ضعبا مهضعب ةاوقي نأ اما تلق - ّلوقلا |ذه نولوقي نمل تلق ناد ناف -

 ركود فاض و ماجا مهنا ناميالا ظالغأب مكل ومس نيذلا ا اذا ةصالخاللب لقا قيووألا» لع 0

 ماقوف نا و مقنع هللا ىكشب امك, ةرضتلا او ةمضاطقلاب مهل اوفلح مهنال دوبيلل ةولوقي نا اما و -رافكلا

 يأر يف اهنوفلكتي اوذك يذلا مهلامعا كلطب يا نينمؤملا لوق ةلمج نم [ مهل امعأ تطبخ ] - ٍِ

 لجو زم هللا لوق نم وا - مهرسخا امن مهاامعإ بحي, اطنليع هناك جتا ونعم فيغو ةقزياذلا, ىفعا

 ١



 رجا

 اير ع

 ( تباع )

 ه1 ةءااهد < سرع مم ىريسص يت ه2 طول رممرع تور مدمم وهدم تك

 ٍِساّنلا نم ارهثك أ و د ا ديريباملا:ع ا الخيل تيا هلا لون ام ضب نع

 ص 6 ءهر 6 تمم م وه - عمم

 ارذما نيل اًهياي © نووي موق امكح هللا م نسحا نم 12 نوغبي ةيهاجل 1 © نوقع
 سس سا

 موه ا م3265 0 هر عام مر هعرمس

 ىسيأ هللا نا“: مهم نك مدع مهلوكي علكتو ًِ ضعب ءايلوا مهضعب * ءايلوأ قرضتلا و نوهيلا اونِخشت ]ل

 ةنيد نع هلفَن دمحم ىلإ, اخبءاوههنذإب , اولاقبيوعبلا «راهحابل نم« قتيق بوبا .نساشاو ب ايووصي وبا هللا ةيعبو
 يل ب - 52 21 --ِ

 انوفلاخب ما و مهلك دوهيلا انتعبتا كلاخعبتا نا انار دوبيلا رابحا انآ تفرع دق نيكي ايايهلا اولاقف
 هه م . م. 3

 ىباف فقدصن و كلب نمؤن نحن و مهيلع اذل يضقتف كيلا مكاحاذن ةموصخ انموق نيبو اذنهب ناو
 مدلدع ىب < 6. - 11 - 4

 فيلا هللا لزنا امب مكحلا نع [ اولوت ناف ] تلزنف ملسو هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوتمر كلذ
 ه.ه مربع 6. مو - ل هم عمد 2

 هللا مكح نع يونلا بينذب' ينعي [ منذ نبي. مهيب نأ هللا دير امنا ملعاف ] ةرجغ اودارا

 بنذلا اذه ناو ددعلا ةريثك ةمج ايونذ مهل نا دارا راكلذ جووم مهبونذ كفعيب عمو (هيالخ ةداراو

 اذه يف ضعباا وعنو هباكترا ىف مهفارتتسا و يلوتلا ميظعنل ماهبالا اذه و اهذم دحاو و اهضعب ةمظع عم

 هناك ماهبالا اذهب اهناش ميخغت دصق امنإ و هسفن كارا « اهمامح سوفنلا صعب ظبتري وا * ع « ديبل لو ىف ام مالكلا

 ةيضعبلا ىنعم ىف وه و ريبعتلا ىنعم يطعي ريكذتلا نا امكف سفن يا اسفن و ةريبك سفن لاق

 هللا مكح نع يلودلا نأ ينعي هيف قرد ذل 8 نودرمقمل | نوقسفل ] ضعبلاب حرص اذا كللذكف

 اهنياظر يفتلاو ةظيرف/ ىارامهدحأ,- ناو ورفيق ع قودبم ةيلهاج كح ] رغكلا ىن ءادتعالا و ميظعلا قوما نيف

 ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نا يدر و - ىلْذَقلا نيب لضافنلا نم ةيلهاجلا لها هب مكعب ناك امب مكحي نا هيلا

 دوبييلل ارييعت نوكي نا يناثلا و -ثلزنف كللذب ىضرن ال نحن ريضنلا ونب لاقف ارب ىلّدقلا مهل لاق مّلع و هاو
 عجريالو ايانناومزدعب ل ليج و ىوه يه يتلا ةيلهاجلا ةلملا مكح نوغبي مهو ملعو باقك لها مهتاب

 مكح وهف راقت ح نامكح مكحلا و هللا مكح ريغ يغنبي نم لك يف ماعوه نسحعلا نعو - هلثا نم يح د ىلا

 - ةيالا هذه أرقف ضعب ىلع هدلو ضعب لصفي لجرلا نع سئراط لّئسو - ناطيشلا مكح وهف لبج ٌمكح و هللا

 نوبي عاقيا و ءادتبلا ىلع مكحلا عفرب َنوُعبي ةيلهاجلا محم آ ىملسلا أرق و داتلا و داجلاب َوُعَبَت عرق و
 لّجر نالجر ٌسانلا ىف ةغصلا نعو هللا ثمعب يذلا اذها يف ةلصلا نع هطاقماك هنع عجارلا طاقسا و اًربخ

 اذه نا ىلع ةياهاجْلا ممحْفا ةداقف أرقو - ٌدِيز برضي دنهب تررم يف لاعأ) نعو تمركا لّجر و تذها

 0 ل نا مههغسب اوداراف ةياهاجلا ماكح ن يظن وا نارجن ىعفا هب مكحب امنا هنوغبي يذلا معلا

 باطغخلا اذه يلا كا تيه يف ماللاك ن نايبلل [ ند موقل] هلوق يف ماللا  ماكحلا فئاواك اًمَكَح نيييبفلا مّتاخ

 ءايلوا 2ظظ89 اينجل نهرا هللا نم لدعا ال نا نونيجتي نيذلا مه مهناف نوذقؤي موقل ماهغتسالا اذهو

 رهضعب] :هلوقب ىبنلا لذع مث نينمؤملا ٌةرشاعم مهنورشاعت وبا مهنوداصتاوب مماوخياوثاوأ مهنوزضفتست و منررصنت

 مهيد فالخ هيد نمل امف رفكلا ىف مبعامتجا و مهنلم داحتال اًضعب .مهضعب يلاوي امنا يا [ ضْعَب ماهر



 ( مدور )

 ةهماع م هيلع سوم يس © ييارع 2 ءءء

 هيلع انميهم و بملكلا نم هيدي ن هب امل اهَْصُم يقاب َبذنل فيلا نت و © ىوقسفلا مه فارع هلل

 * جاهم و ةعرش مىنم اًنلَعَح لكل " قع م ع هلا ل نب مكعب مكحاف
 لا هللا ىلا تريخأا اوقبنس معلا ام يف مقولته نيو ةدحاو مل متت هللا هن لَ 25 يي ه8: ف: ِط [[ ا 0 0 ود هم ]ومس 20

 مدع مالا هم 0 6و2 262 ٠ ت2 ه٠ هرود ل ءءء
 كوننفي نا مهرذحا و مهعاوها عيت لو هللا زنا َ ملعب ملا ا 0 نعل هيد مك تربح ّ

 ناب هترمإ كللوقك رمالاب ةلوصوم نأ نا ىلع رمالا عم نأ ةدايزب مكحنل نأ و يبا ةدارق فيس يع

 اديعتم ناك هيلع هللا تاولص ىسيع نا ليق و  ليجنالا لها محب ناب اذرما و ليجنالا هانيتاو ليق هناك

 ليجتنألا ل لها 'ئكدقلو هلوق رهاظو ةلياق هيف ماكحالاو رجاوز و ظعاوم ليجنالا نال ماكحالا نم ةيروقلا ىف 8

 هانعم لوقي نا لئاقل غاس ناو اًجابنمو روم اَنْلَدَح ع ةلوذ تلذكو كلذ توي هيق هللا د مب

 يف نيفيرمألا نهب عدلا لكن ا ةدروغلا ماكحاب لمعلا باجتلا نم هيف هللا لزنا . ١

 نارقلا هب 0 هنال دهعلا فيرعت لوألا تلق - بذقلا نم هيي نيب امل هاوق و بسذكلا يلا ان فلز و هلوق

 عقي ام هب دري مل هنال دهعلل وه لاقي نا زوجي و - ةلزنملا بستُكلا سنج يّنع هنا سذجلا فيرعت يناثلا و
 [اًنميْيَم و ] نآرقلا ىوس ءامسلا نم لزنا ام وهو هنم مولعم عون ديرأ امناو قالطالا ىاع باذكلا مسا هيلع

 ه مموصعع س

 ناب هيلع نمو يا ميملا ملفي هيلع انمي و ورق - ثتامثلا و ةحصلاب اهل دهشي هذال بتكلار ئاس ىلع ابيقر و

 هللا هيلع نمهه يذلاو ها ى 000 دب نم لطابلا هيتايال لاق امك ليدبتلا و رييغتلا نم ظفح

 نيدار ارامل و دحا لك هيلع هبت نوكس وا ةكرحوا هنم فرح فرحول كلب لك ين ظاقحلا وا لجوزع

 نم كلءاج امع فردذت الو ليق هناك ا فلذلف فرجخت ةرا ينعم [ عنو 1ر1 مل

 نيشلا متفب باتو نب ىبحن أرق و - ٌةعيرش [ةعرش ] سانلا اهيا [ مكن اًملَعَج لكل ] مهءاوها اعبنم قحعلا

 عئارشب نيدبعتم رهغ اذا ىلع لياداذه ليق و - هيلع نررجت نيدلا يف ادضإ و اقيرطو [ اجاهْنُمَو 1

 دحاو نيد يا ةدحا و ةما يوذرا ةدحا و ةعيرش ىلع ٌةقفتس ةعامج [ ٌةَدحاو ُةَمأ كلج ] انلبق ْنَم

 اهنا نيدقتعم نينعدم اهب نوملعت له ةفلتخملا عئارشلا نم [ منا اميف مكولممل ] دارا نكلر هيف فالتخا )ل

 هئضتنا ام الإ اهفالتخاب دصقي مل هللا ناب نجنرتعم تاقرالا و لاوحالا بسح ىلع تفلتخا دف علاصم

 هللا ىلا ] اهوحن اوقباست و اهرردقباف [ تريح اوقينساك ] لمعلا ىف .نوطرفت دو. ,ةيشلا نوعبقت, ما , ةمكعلا

 ءازجلا نيم هعم نوكشت ال امب مكربْشمف[ -_ تاريخلا قابتسلا ليلعللا ىنعم يف فانيتسا [ معجم

 ىلع فوطعم [ منيب محا نأ و ] تلف ناف - لمعلا ىف مكطرغم و مكلماعو مكلطبم و مكقحمت نيب لصافلا
 نا ىلع مكحا نا فيلا انلزناو ليق هناك تتنك كيلا | انو هلوق يف بنتفلا ىلع تلق |ذام

 مكحا كاب قعحلاب هافلزنا يا قاب ىلع انوطعم نوكي نا زوج# و -لاعنالار ئاسك لعف هنال رمالاب ثتاصو

 ديسا نب بسعك نا كلذ و كرلزتسي و هنع كولضي نا [ لِيَ هللا لَنا اص ضعب نع َكوْدَنْفَي 9”
- 

 مزجلا

 ع



 0 ةدئاملا ةروس

 زجلا

6 || 

) 

 رب و ع ص لو ا
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 ئشيعب مهران رفاه راو لطف هلا نأ ا نت نسر أ ب قص
 ةهمضصدم توم ساس هام ص 5 مريب 6 مه 6 هه عاممس) مامو

 هيدي نيد كل فكيضم وروذ و ىده يف َلْيجْنال هنذيتا 58 -* ةيرولا نم د 50 امل اقدصم مير نبأ

 0 هدد مم متي 6م م كيج هس < < 6 ل م را 6ص

 1 هي هللا َلْرَنا ام ليحتل لهآ م جاو و نيقتملل ةظعوم ر ىده ر ةدروتلا م
 لونا امب معي

 -  ئراسضذلا ىف نوكسفلا زادولا ىف نوملظلا و مالسالا لها يف هذه يبعشلا نع و - ا ملاظ ويفرقم

 0 و ينيب اقمس ممالا هيشا متنا ةعيذح نعو - 0ك ع  حع

010 

 ىلع هللا لزناو بأ 0-5 لجعل نودبعتا يردا ال ينأريغ ةذقلاب ةذّقلاو لعذاب 00

 ا ةعوفرم و ةبوصخم ترد اهلك تافوظدملا و 3 ٌصاَصق ورا نال ةيفاو ايف لب أر رم ى

 ىخعم ن تاركا ير انبتك ءارجال امإ " سدنلاب َسفنلابين : مج 20 ىنعملا نال ٌَسْفدلا 000

 هلل دمحلا تبنك لرقت ةءارقلا هيلع عقت امك بنكلا هياع عقي امم سفخلاب سفنلا فكاوق ئه قولا لمعلا

 نعفلاو . فاذيتسالوا - اهيحم لكازسفلاب سْفْنلا ا ١ كرةول جاجرزلا نانا عادل اع كر ند ا

 ىنيعلاب ةوفغم نيعلا كلذك و قح ريغب اهنذَدق اذا اهب ةلوققم سفنخلاب ةذوخام سفخلا نا اهيف مهيلع انضرف

 7017 هداط 0-2 - 7 5 8 5 0 :

 صاصق كتاذ[ صاصق حورججلا و ] نسلاب ةعولقم ىسلا و نذالاب ةمولصم ىذالا و فنالاب عردج# فنالاو
 هع 7

 ةأرملاب لجرلا نولققي ال اونك سابع نبا نعو  ةاواسملا فرعت و صاصقلا هيف نكمي ام ةانعم و ةصاقملا وه و

 قدصتملل ةرافك 2 قد تلاف هل ةرافكوك] هلع اهعو صاصقلاب مهن قعلا باعم) نم [قدصت ىنمف] 5 تلرخف

 ام ردقب ةيوثذ ى ,ىمم ةذع مده م نس هللا دنع نع و- هتاعاط رئاسك ةنزاوملا هيضقت ام 0 هللا رفعي

 وداد ©«- - و .

 هترافك وهف يبا ةءارق يف و - همزل ام هذع طقس قا ثحاص هنع زواجتاذا ى يناجلل ةرامك وهفلْيةر-هبقّدصت

 هرجاف هاوقك لعف امل ميظعت وهو اهنم صقني ال هل اهقدتسي ى يذلا ةراقكلا 5 هل ةتراغك قدصتمااف ينعي 3

 ىناألا ىلا هيدعتف هب هتبقعو نالفب هقيفق لاقي مث ةّتعبتا ذا 5200 نيف * وفعلا ىف ٌبيغرتو هللا

 مهراثا ىلع وه يذلا:فرظلا و فوذح موه تلق - ةيالا ىف لوالا لوعفملا نياف ثلث ناف ذابلا ةدايزب

 اهب مات هلوق يف نيئبدلل مهراثا يفريمضلا و نايا هب ئ هد دقف 7 ىلع هب ئَعف ]ذ)“ ةثال' نسم قناسلا#

 تاذز نع هتمجعل رخ يمجعا هنالف هع هع سم ناف ةزمهلا سقب ليج سلا ]در وكلا ل يذلا نوهبحلا

 ىدهو] لالا ىلع بضنلا هلم و ىذه يفلح“ ىلع ٌفطع (ًاقَدَصُمر] رجا و لهباه جرخ امك ةيبرعلا
 و ليق هلك مْمَمَل و هاوقل امهل ٌرعفم ًابصتخي نا و اَنَدَّصم هلوقل لاحاا ىلع اًبصتني نازوجي [ ةَظعوَم و

 و ىده تدظن ناف تلق ناف .- ماكحالا نم [هجف هللا ٌلَرثأاَمِب ] مكعلل و ليهنالا ةاذتا :ةظعوملا و ىيدهمل
 1 ا 50
 !مهتلعج نيح ةلعوَمَو ىَشَبِب تعنص ام هب عصا تلق - محفل وهلوقب عنصت امف اًقدَّصم كاس يف ٌةَطع -

 انلذ و ىذعمب رمالا ظفل ىلع محمل عرق و - هايا هاذيتا هللا لزنا امب ليجأالا لها محل وراق اقبل وعفم



 ( سوا )

 محمص

 ةّمل 200: 8-2 هل[ + ادلملط هومد هد 20 رك

 نوشخاو ال اوشخ» الف ءادهش هيلع 0 هللا بنك نم ٠ ارطفَحُلا ام راَبْحَلاَ نويينابرل و ارداق

 ممر (6 ك0

 سلا ناهي مهيلع انْبَنَكَو © ىورفكلا مه كما 3 هللا لنا مك مآ نم 1 * ياك انمن ىنياب اورتشتال و

 هدص مم 8 - ا ءءء - 5

 هللا مكح ايف تلق ناف اف - مهب مكهتلا ليبس ىلع ىناميالا ىف نيلماكلاب كلوا امو وا - نوعدي امك مهباتكب

 - مهدنَع ةربخ أدنبم اما ىه و ةرودلا نم الاح بمصتقي نا اما تلق - بارعالا نم ةعضوم ام

 لحم هل نوكيال نا اّمإ و هللا محب ةقطان ةدرونلا مهدنع و كلوقك اهنع اًربخ عفتري نا اما و

 ريشي و ىوصُنَي ديز كدنع لوقت امك ميكحتلا نع مِهيذْعي ام مهدذع نال ةنيبم ةلمج وكي و

 ةادود و ةامومل' ةريظن اهنوكل تلد - ةدروتلا تن م تثا» لاف دزيغب ؟عنصت 3 امك !تحاوتملابب كلر

 قعال ىدهي [ ىده اهيف ] كلومت ىلع تلق - نووي م مل فاطع م الع تلق ىاف - و يف اهوحنو

 حدملا ليبس ىلع نيَيبَللا ىلع تيرذحا فص أوملسا نيذلا  ماكحالا نم ميتساام نيبي [رؤن و ] لدعلاو

 ءادعي مهناو كريلاب ضيرعتلا اهئارجاب ديراو ميضوتلا و ةلصفتال ال هناحبس ميدقلا ىلع ةيراجلا تافصلاك

 نبل ] هلوق و اهنم لزعمب ةيدوهيلا نا و ثيدحلا و ميدقلا ىف مهلك ءايبنالا نيد ينه يتلا مالسالا ةلم نم

 يذلا *قورهت ةلرأ قه اا ةهلعلا و ءفاقزلاتو[زايتتلاو نونا و ] كلذ ىلع دافم [ ًاوداه يذل املس

 هظفح 0 مهلأس امب .[ هللا بنك نم « اره حمل امب ] نوملا للف ةاوجراج ورا زيجتلا ةقيرط اومزتلا

 ىنييبنلل هلا بنك نم يف نم 0 ترو يالا نم هوظفعت ن ١ مهايا مهءايجنا لاوس ببسب ىل ةبروتلا نم

 ناك و ىسيعو ىسوم نيب نويبنلا ةيروتلا ماكحاب محي ىنعنلا و -لّدبي الثل ءابقر [ اَدهش هيلع اون و ]

 لعف امك اهنع. اولدعي نا مهاوكرتيال ةدروتلا ماكحا ىلع مهنولمحب اوداه نيذلل ىسيعو يبن فنلأ امهنيب

 ديتشا ام مهيلع ةثاباو مهفونا ماغرا و مجرلا مكح ىلع مهلمح نم مّلس و هلاو هيلع للا :ىلص هللا لوسر

 ءاضقلاو هللا باتك نم مهذايبنا د يا 5000 | مكح كلذك و دلجلا

 رابحألا و نيينابرلا و ءايبنالل اوفس يف ريمضلا نوكي نا زوجت و  ءاديش ةيلع مهنوك بربسب و ةماكحاب

 >» - ص 2500-0 9 9: 2 2 0

 يبن [ سانلا اوشخل الف ] ءادهش هياع اونوكي نا و ةظفح هللا مهفلك يا هللا نم ظاويريخسإلا نوكيو اعيمج

 لدعلا نم هياورما ام فالذ ىلع اهئاضما و اهيف مهناهدا و مهتاموكح يف هللا ريغ مديح ع ماكل

 اوضيعتستالو اولدبتستالو [ اورَئْشَت الو ] ءاقدصألا و ءابرقلا نم دحا ةيذا ةفيخ وا ملاظ ناطاس ةيشخا

 بانك دبيلارابحا فرح امك ساغلا ئضرو هاجعأ) ءاغقبا.و ةوشرلا وهو [ رياك انمث ] هماكحا و هللا  تاياب

 2 7 كيد 00-2 هرم م هوو ه6 ما< 5 هَ 2 م 0

 ةب اذهبكسم |[ هللا لزنا امب مكح مل نمو ] اوكلبف ةمايرملا ابلطو ايزدلا ف ةدعر ةماكحا اوريغ و هملا

 املا ع 5 8 0 0 2 6 هس همر ب م7 نا تا اس

 0 ع ا 00006 5 6

 ملا ةيكاو- ةدانعلا لها قليقسفلإو نيملظلا و نيرفعلا»نا سابع نبا.نع و  اهرهغب اومكح ..ناي اودرمتو
 >2 مدع 511 35 ص 0 1ك

 وهو هب مكتحت مل نم و رفك هللا ملح دحح نم بائككلإ لهل وهنر م نم ناك ام و مكلف ولح نم ناك ام مكنا موقلا
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 ا
 دز ةدناملا ةروس

 درجلا

 ا! 3

 نسوا

 مط ًّظ -- هم

 مهل 2 اد رهطيأ ن ل كب ُ مل يذلا كن “ اس اين هللا نم 1 كلت نلف هنكقف م هللا ا

 اد ِِط 6. م معدوم 4 53 6

 كلر ءاخأ نع سلا ا بدل - © ممظع ٌباَذَع 7 رخالا يف مل َو يزخ ادي ُّق

 33 ا 5 1 م ف 0 1 هود ه هدام م امم هد ةهعدمع معمر

 0 تدكح ناو ” أيش فرضي نق مدع ضوعت 1 م كو 0 6
 هم م م0 مب ت7 4 وو و هوفر -

 " كلي دعب نم نواوني مس د يك ايف ةمروكلا م , كتوم فيولا 6 ىيطسملا بحي هللا ل

 و 2

 نيل اوملسا يذلا ويلا 5 م سد د هيف ةيروُدلا "نر نا 8 نجي فمما ثلا مو

 لوم رما و نولسرملا ةبرشب ينذلا ٌينرعلا مالا دخلا هللا ل اوشر دمحم كلذاو هللاالا هلإ ال نا دهشا لاقف ةضالعأ

 ا تغمر لا دب مو ] ةدجسم باب دنع امجرف نوينازلاب ماشو ةلأو هيلع هللا ىف هللا

 | هلا ورب ل نذل دلل يما ويقاركار اندقا اهفظ ىرداق قطتي لا : [ ًايَش هللا م هَل َكللانَت ْنَلَ

 يذلا نإ عجفتال و 7 عفخت ال اهنا هملعل اهلها نم اوسيل مهنال مهبولق هبرهطي ام ةفاطنآ نم ريسنمب نإ

 ةبسك للحب ال ام لك [ تدم ] مناَمْيا كعب اورقك اسود هلل ىدبي فيك - هللا ميد 1 هللا تيب نومي ل

 قيودارجلا كاجوال اوبرا هللا سمت: ئلاقت:هللاب لاق امك ةكونإلا نمو دس ازا عريماقلمإ#) نا ةكحتم قوه

 تعلو - نيزينعب تجعلاو ذك نم ردصملا ظفا ىلع نيسلا ىتغب تحعشسلاو لوقثتلاو فيفخألاب تدل

 يف مفاعل ناك هن هللا يضر نسل نغو - مارحلا لياحت و ماكجالا ىلع ىشرلا نوذخأي اوناكو نيسلار سكب

 همصخ ىلا رظذي الو هنم عمسيف هتجاحب مآكثو أيا اهاراف هك ةوشرب مهدحا ةاثا اذا ليئارسا يذب

 مدعي لعج و ةضارعلا مهجلا مدقن ةموق هداجم هلمع نم دق لماع نا يكحو - بذا عمسي و ةوشرلا لكأيف

 0 للا بذهلل نك وعم لاعت هللا لاق امك نحن 7 نم يب ارقأ لام ةاخ ف: هلا *يرقلامب

 ىبعشلا و قا و ءاطع نعو - مكحتال نا نيب و مهنيب مكح# نا نيب باتكلا لها هيلا ا اذا اًريخم

 نار هلوقب خوسنم وه ليق و - اوضرعا اوءاش ناو اومكح اوداش ناف ىنيملسملا م لا اوعفترا ذا مهنا

 مهم ىنز ناو مالسلا ملح ىلع اولمح اذيلا اومكتحا نإ ةفينح يبا دنعو - هللا َلَوْنأ امب ْمْْيَب محا

 مهيلع دودحلا ًةماقا نوري ل مهناف زاجتحا لها اما ر  دحلا هيلع ميقأ أيش ملسم نم قرع وا ةملسمب لجر
 يب كربلا مج رالملا هيلع ىبنلا نا نولوقي دردحلا نم مظعاوه و مهكرش نع اوحلوم دق مهنا ىلا نوبهذي

 دلجلاك مهيلع نوهللاو رسيالا بنلطا الا هيلا نومكاعتي ال اونك مهنال [ ايش ٌكِوَرَضِي نلف ] ةيزجلا لوزن لق

 ةرداعي ناب ءاقلخ اوناك و مهنع ةضارعا اوهركَت و مهيلع قش مهل ةسوكحلا ىبا و مهنع ضرعأ !ذاف مجرلا ناكص

 ميماكحت نم ُبييعت [فقئرمعحي فدك و] مجرلاببكحامك طايتحالا و لدعلاب [طْسقْلاب ]- ةّيرس هللا نماف هوزاسقي و

 ( كلذ دعب نم نلوم ا هب ناميالا نوعدي يذلا مهبانك يف صوصنم مكعلا نا عم هباتكب و هب نمي ال ندا

 1 نينمؤملاب فىئلوأ ازور 3“ با نوضرنال مهباتك يف امل قفاوملا كح نع كميكحت دعب نم انوضعَي مث



 ( سمو )

 هوم مو 0 دو هر هم < و 20 َط م هن >6 عا

 نم رفا ىف نوعراسي نيذلا فلز ل لوسرلا انياب هربت ءيهن لك ىلع ُهللاَو * ها نمي رفغي و
 2 2 هند 9 دى 2 هم عل د 0 5

 نرخا موقل نوعمس بذكلا نوعمس 2 م نيو م 000 2 مههاوقاب ا ولاَ يذلا

 0 37 رمع6 كب م «ا مب 2م حج مم هوع امو 2 رع 5

 ةعراسمب لابتال و مدهن ال ىئذعملا و - نوعرسي و ءايلا مضب كنزح ال ورق - ةبوتلا ىلع ةقرسلا مدقت كلذب . 2م 1 2 0 ل 82 .
 ىناف نيكرشملا ةالاوم نم و مالمال ديكلا راثأ نم مهنم حولي .امب ةراهظا يف يارفكلا ىف نيقفانملا 0

 5 و 0
 اًعيرس هيف عقر ىنعمب داسفلا هيف عرسا و بسيشلا هيف عرسا لاقي مهرش كلينك و مهياع كلرصان
 |[ اذما ]و - اهوئطخ# مل ةصرق اودجو اذا ءىت عرسأ ددبف 0 و مهعوقو رفكلا يف مهتعراسم كلذكيف 3 عاملا هى 8 . 0 0 ل 0 00

 ي يس هاج امم 0 55 يدل نموا“ اًقمانال ١ واقي قلعتم [ مههاوفأب ]و - اولا لوعفم

 هعمل م هع4ّْذ

 ريما لي قوهمط مه ىلع 5 عفترل و الات يلا 0 ىاع تاعي نازوجلو - نوعمم مود دويجلا ن نمو

 س6 هموم

 هللا ىلع بذكلا . نم هنولعتفي و رابحألا هي دردعي امل نولباق [ بددعلل نوعمج ] ىلعم و - 007 0 ريد انا نيقيرفلل

 (ٌكلوثاب مل نرخ موقل ع ةدمح ىنمل هللا عمس ةلوق ةذمو نالف مالك عمسي كللملا كلوق نم هبانك فيرعتو

 ةدش نم مهجبف طرفا امل هذع اوفاجتو ماسو هلاو هليع هللا ىتص هللا لوعر ساج# ىلا اولصي مل ىنيذلا توهيلا ىدذعي

 اررظخي نانوردقي ال نيذلا ةوادعلا ىف نيطرغملا كلوا نم و رابحالا نم نواباق يل ةوادعلا نم غلابتو ءاضغبلا 000 : 8 ِ 00 900 2

 0 8. . . َّ ٠ مدع له 4

 ليدمحلااو ناصقتلاو ةىايزلاب هدم اوعمس امم اوجسمل ناب هيلع اوبدكي نإ لجال هللا لوسر ىلا نوعمس ليقو - فيلا

 10 1 د 0 101 20007
 مهوغلجيل انوع مهوعجو نوبيلا نم نيرخا مو لجوال ماهو ءلإ و ةيلع هللإ ىاص هللا لوسر ىنم نوءمس ردجغتلا و

 : و 2 دانس تاممع دة 42 ل ا 0 , : 1
 ىرع هنوليزي و ةنوليمي [ ملكلا نوفر ] ربيخ دوبي نورخألا موقلا و ةظيرد ونب نوعمسلا ليو  ةذم اوعمس ام

 تدم 2 2 اا همر مص م 1 3 0 1 1 : 31

 لازملا فرحخلا [ اذه مقيتوا نا ] عفاوماذ ناك نا دعب عضاوم ردغب هنولمهيف اهيف هللا هعضو يقل ةعضاوم
 9 ' "1 سه تداعب رفع رورتمو 0296 6م : وه ع :

 ماسر هلا هيلع هللا ىاص دمع“ مكاقفاو |[ ةوتوت مل نأ ذ ْز هب اولمعاو ققعلا هنا اوملعإ و: [ هودخ“ ] ةعضاوم نع

 مه رع .٠ 0 2 8 - - مو جم
 نانصح# امه و ةعيرشب ىنزربجخ نم اعير دن نا يفر د - لالضلاو لطابلا وهف هايا رمكاياو [ و [ اوردحاف ] ةفالكب

 بليل هألا لوسرا اولأسيل ةظيرف ينب ىلا مهغم ايداع اولا ربو اوهركف ةيروتلا ىف مجرلا امهدحو

 0 3 1 ا : 1
 اولبقتالف مجرلاب مكرصا ناو اولبذاف ميمحملا و داع'ب 0 مكرمأ نا اولاكو كلاذ نع ماعو ةلآو هيلع

 كنيب لّعجا مالسلا امهيلع ليئرجج هل لاقف هب اوذخاي نا اوباف مجرلاب مهرّصاف مهعم نيينازلا اولسرا و

 . 0 5 3 . . ع 2 : 35 دي ماب .٠
 وهو معن اول اول اى ايروص ىبأ 8 لاقي كلدف نكسي روعا ضيبأ ىدرما اباش و ايروص كا مهليب و

 يذلا هللا كاَدّشْنأ ملس و هلاو هيلع هللا ئءاص هللا لومر هل. لاقف امكح هب اوشرو- ضرالا,ةجو قلع يدوم ريف

 مكياع لزنا ي كلا و نوعرف لا قرغاو م كان و روطلا مكذوف فرو ىسومل رع“ دل قلف يذلا وه الإ هلا 01

 كك لاقف كوبي | لك هيلع اهسثوف معن لاق انها نم ى اغ مجرلا دف نودجت له ةمار ثكاو هلالخو هبانك

 نم. اهفرعي ناك ءايشا نع ملس و هلاو ةيلع هللا قلص هللا نونبإا علاسإ مث .بادعلا انيلع لزني نا ةديذك 5

| 

 رجا



 ه ةدتاملا الروس

 ( سدح

 2-0 2 "ع 56 هر ع «يومطعد

 ةفراسلا و قراسلا و © يقم ُباَدَع مذ 2 نيجر اخت 7 مهام دا اَذلا نم اوجرخب ةلسف و مخ

 مموم 5م ص كم صورا

 نا عضلات و همأظ لعب 55 ا ندف 6 ميكح زيزع هللا ا خللا ن نم 2 اي امي 7 - مهيدي اا

 ءاَشَي نم بدعي ” ضرألا و #رلكلا كمل هلا ذم 1 وقم هللا نأ * هيلع بودي هللا 2 2 6 5 هو اوم م « ل

 - ناربخ ةزيح ىف ام عم ولو - كللذ نم رسياوه ام َتلُئَس دق هل لاقيف معن لوقيف هب يدنغت َتَدُكَأ اًبهذ

 اهب راهو يناف « ع « هلوق وحن وه تاق - نآيشركذ دق و هب اًودْْقَيل هلوق يف عجارلا دحو مل تلق ناف

 يف راولا نوكي نا زوجي و  فلذب اودتفيل ليق هناك ةراشالا مسا نئرجُص ريمضلا ءارجا ىلع وا « بسيرغل
 نم ول هيعدتسي امب كثماذ - هعم لوعفملا بمدتني مجذ تاق ناف - هيلا عوجرملا دحوتين عم ىذعمب ةلْثم و

 نهشي و نرخ نم ءايلا مضي اوجرخا 5 دقاو وبا ارق - ضرالا ىفام مهل نا كثمبث ول ريدقتلا نآل ىلعفلا

 رصبلا ىمعا اي سابع ىبال لاق قرزالا نب عفان نا ةمركع نع ىرربي ام و - نيجراخب ةلوق ةماعلا :ةءارقل

 و لاقف هلم فجرا "ره امم و ىلاعت هللا لاق دق ورانلا نم نوجرْخَم اسوق نا معزت بملقلا ىمعا

 نبا ةهجاوس نم هين امب كلفك و مهارف و مهبيذاكت لواب سهل و ةربجملا هّنقْفل اممف راقكلل اذه اهقوف ام آد

 ينب نم هداضناو شيرق نم ةداضغأ رهظا نيب وه و ملس و ةلا و هيلع هّللا ىّلص هللا لوسر مع با قرزالا

 ىلا ةعفربو ايندلا لها نم دحا هلثم ىلع رسجب ال يذلا باطخلاب اهرب و ةمالا ربح وه و بملظملا دبع

 ربغلا و ءادتبالا ىلع امهعفر [ ٌةقراسلا و ٌقراسلا و ] * ةيرم اهيف ام ةيزف ثيدعلا نا نيشان نيليلد ةمركع
 اعفتري ناوه ورخأ هجو.و  امهمكح يا ةقراسلا و قراسلا مكيلع ضرف اميف و ليق هناك هيوبيس دنع فوذح#

 ىقلا و قرس يذلا و ىنعملا نال طرشلا ىنعم امهنمضنل ءافلا لوخدو امهيدبا اوعطئات ربخلا و ءادتبالب

 هيولييس اهلضتإو كسلا ومع وب يطيع ارق ول طرشلا» لوذشم حمصي (لؤصوملا مما ورامؤيديإ اؤعطقاف 03
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 امكيواؤ تنغد لَقَف ةوعن و ني [امهيدي ] ةيرضاف كيز نمم ىسحا ةيوضاف اديز نال ر مالا لجال ةماعلا ذ ةءارق ى

 و نوفراسلا و هللا دبع ةءارق ليلدب نانيميلا نيديلاب ديراو فاضملا ةينثت نع هيلا فاضملا ةينثتب يغتكأ

 - بكذملا جراوخلا دنع و غسرلا عطقملا و -زرحلا نم قرس نم ةعيرشلا ىف ٌقراسلاو - مهئاميإأ اوُعطْاَ تاَيراسلا

 -رانبد عبر يعئاشلا و كللام دنعو - ةفيذح ىبا دنع مهارد ةرشع عطقلا هب بجي يذلا رادقملا و

 [ بات مَ ] » امهل لوعفم [ اًلكَدو - هازجج ]- مهرد يف كدب عطق ْنَم ٌرذحا هظماوم يفو مهرد نسحلا نعو
 [ هيلع 2007 ناف ] تاعبّتلا نع يصفتلاب هرما ينذر هرسففب ساروا دعب رم ] قارسلا' نم

 دحا يف ىعفاشلا دنعو - هباحصو ةفينح يبا دذع ٌةبونلا ةطقست الف عطقلا امإ و ةرخآلا باقع هذع طقس و

 دع طقاني ليقو - نيبئاتلاو نيرصملا نم هل ةرفغملا,و هجيذعت ةمكعلا ىف بجي نم [ءانشي نم ] هعطقسُت هروق

 هتماق) يف نآل ملسملا نع ةطقسيال و هذعر يغختلا نم دعبا و مالسالا ىلا هل ىعدا نوكيل ةبوتلاب قرم. اذا يبرحلا

 لبود هذال تلف ةرفغملا ىلع بميذعتلا مدق مل تلق نان - ةويح صاصقلا ىن مكلو ةريحلا و ىمؤملل حالصلا 3 اهتلا رت هو ا ا ل -ٍ



 ( سدا )
 هم ه2 م همةوام و عم ود 0

 0 كتل + زق ا باع يزال نأ 5-3053 5 هد م 5 0 هم هر 0 همرومم مع م

 ودع هللا نا 06 مو اوردقت نأ ثلا هم م وبات نب يذلا ا 0 ميظع ؛ باد ةرخآلا ىف و ايلا
 هل هوو 3 2

 يذلا نا © نوفل م ءلعا هلبس 0 و ,دهاجر وة هيلا اكتب هللا اوُكْنا اوذما يذلا اهي اي © ميحر

 هوعام ج هوم >2 6. ماع مس 5 2 لي ةعروم مرام

 مهل و مهنم لبق ام ةميقلأ موي باَذَع نم هب اردتفيل هعم هلم و اعيِمَح ضرآلا ىف ام مهل نأ ول ارك

 5 0-0 د و ” إ 3 2 1 1 1

 اعيمج سانلا كثلنئول تثيأرا مدا نبا اي نسكلا نع 0 ىلع كي مل اعيمج سانلا لثئولو ميظعلا

 فذكف ٌناطْيَشلاَو ل ىو ينث هنا الك هب كا رفغيف كملاذ يزاوي لمع فكل نوكي نا عمطت تذكأ

 نعي [ نوفرسمل ] تايآلاب للا 1 دعب و مهياع اذبتك ام دعب [ كلذ انكغن]:اذكلاو تلتف

 ةقيراح# م كح قى نيدلسملا| ةيراحم# و هللا لوسر نوبراخ؟[ ه0 نوبراخب ] + ةدمظعب نولابيال لدقلا ىف

 نودسفي و ل اخس لم د اسفلا قيرط ىلع نك امل ضرالا ىفمهيعس نال و | نيدسُفم [ اداسف ضرألا ىف نوعسي و]

 نب لاله مون ف ثلزن  داسفلل ىا ةل ًالوعفم نوكي نا زوج# و - ىثعملا ىلع ا بصنتتاف ضرألا ىف

 5 007 0 م - 4 ا 5 ه ّئ 3 و
 00 - مهيلعاوعطقف ملسو هلاو هيلع هللا ى اص هللا لوسر نودبري موث مهب رع دقو دهع هللا لوعر نيبو ةخجب ناكورميوع

 اح ن5 لدقلا وما رهز "تلضاو لعق اقاملا ذخاو لدقلا نهب ع مدا نق نا هيلا يحوان نيينرع ف

 اذه ليقو - ضرأالا نم يفن ١ ةفاخللا 5007 و ليبسلا ةفاخ ِ ! هلجر و لاملا ذخاا هدي ا لاملا 0 50

 ( اويَّلَصي وأ ] ّلتقلا اودرفا نا بلص ريغ نم [اوّدقُي نأ ] ةانعمو - اًملصم وا ناك اًرداك قيرط عطاق لك مكح هو يي دط 6<
 نحت قفطي اح باصي دنع“ و ةفينح وبا لاق دخلا و لققلا نيب اوعمجن .. نا . لققلا' عم

 ىلع اوديزي مل اذا [ ضرألا نم ارتي" ] لاخلا ردح نا [ فآلخ م مهاجرا و مييديأ مطعَت رآ] تومي

 قيرط عطاق لك ىف تابوقعلا هذه نيب ريخم مامالا نا يعخنلا و نسحأا مهنم ةعامج نع و - ةفاخألا

 تاي ناقد "لادن يفنلا يعفاشلا 1 يبا دنع سبعلا يفنلا و - ليصفتر يغ 0

 عمانو ةماهت ىصق! يف داب وهو ٌكلهد ىلا مهنرفني اوناكو ةداب نم ني ليقو - اعزف براه وهو

 قيرطلا عطق باقع نيبقاعملا نم اذثتسا [ اوباَ يذلا 1 ةييضف و لذ [يزخ ] ةقبحا نالب نموه و

 يلع نع و - اوفوتسا اوناش ناو اًوْفع اوداش ىنا ءاهلوالا ىلاف لاملا ذخا و حارجلا و لتقلا مكح اما و ٌةصاخ

 ( ةّليسولا ] + ٌةبوقعلا هنع أردو هَدِبوَت لبقف قب درطلا عطقي ناك ام دعب ابئات هءاج ر دب ب ثراحلا نا ةنع هللا يضر

 لعف نم هللا ىلا هيأ لسوتي امل ثريعتساف كملاذ ريغ وا ةعيذم وا ةبارق نم برقتي يا هب لسونيام لك

 بل يذ لك آلآ « مهرما ردق اص نورديال سانلا ىرا * رعش ه ديبلل دْقُنَأ و يصاعملا كرت و تاعاطلا

 مهل ليبس ال هنا و مهل باذعلا مرزلل ليثمت اذه و مهسفنال ةيدن ةرلعجمل [ هب اودي ] « لساو هللا ىلا

 ضرالا ملم فل ناك وا تيأرا ةميقلا موي رئاكلل لاقي مالسلا هيلع يبخلا نع و - هجوب هنم ةاجنلا ىلا
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 ءزجلا

 ( مهو

 مالم هي حووم - و م 0 4 مظلم وع ماو مدر 0 7-2 م دع مر عد م مس

 ميبصاف ىتجا ةاوس : ييراواف بارغلا اذه لذ و ولا نا تزجع) ىئليود لاق ” هيخا ةاوس يراوي فيك

 يف ِداَسَم وأ سفن ٍرِيَغب اسقن دك هنأ ليسا ٠ يي ىلا كلذ ٍلْجَأ نم © نيمدخلا
 مقنع

 7-0 ءرووود 1100 02 كل

 كثذيبلاب د عل مهتءاج * اًعيمج نّساثلا ايحا 2 اهايحا ن اًهيَمِج سال سس 5 ضر

 هلتق امل هنا ا ا اقل لن ] اعلا ىف هاقلا مث 5 و هراقنمب ف ٌرخآلا امهدحا

 تا ىروضب ١ ةنم ةئام هلق دعب ثمكم مدا نا ا تكدس

 هملعيل يا ٌبارغلا هيريل وا هللا يره [ هدي ] رعشلا نم نوموصعم ءايجنالا نا 2 دقو نوعا لوح الإ

 زوجي الاصو هيخا روع [ هّيخآ ةاوس ] زاجما ليبس ىلع هنيلعت ينيك" ناكر ١ قيماعت ا تكتم هناك املا

 ينك ةميظعلا ةييضفلل يل هءاًأوسلا5 اوسلل موقل اي « ع « لاق اهحجقل ةييضفلا| ٌةاوُسسلاو :دسج نم فشكتي نا

 نيكستلا ىلعدا - يا اناف اع نوكسلاب عرق و - ماهغتسالا .باوج ىلع بصنلاب 8 500

 يبت و هرما يف : رست ةءابح لم مينا ولعت امل هلت ىلع [ نيمدنلا نم ] فيفهثلل يصنلا عضوم يف

 برسب 50 نم ] نيبئاتلا مدن فقل ماا ربا طعسإا ةنوا دادوسا و بارغلا هدمت و هرجع نم هل

 لهاو هرعش « ريبج ىب تاوخ لوق هذمو الجا هلجاي هاذج !ذإ ارش لج نم هلصا ليقو - هقلعبو كلذ

 تورا اذك تملعف كللجا نم تاق !ذا كناك * ةلحأل انا ”ناجاع ين اوبرتحا دق * مهذجب تقاذ علاص ءابخ

 كلذ و - هّئينح ىفعمب هتررج نأ نم يل هثلعف كلارَج نم مهلوق هيلع لدي و هّتبجواو هن. شبينجل نا رم

 نمو [ ٌلْفئاَرْسا 1 لاش ابتكر[. ةرجر: سنقل ,لدغلا هعكلؤر ما زا نم يل روكذملا لثقلا ىلا ةراشا

 فذحب اذك َلْجأ لاقي دقو اذكل جال اذك تملعف لاقيو كلذ لجا نم ًاشنو بُنكلا أدتبا يا ةياغلا ءادتباا
 ءاقلال نوخلا مقفو ةزمهلا فذحب اذ لجلا نم عيرقو « مكلف دق هللا نا لج! « ع« لاق لعفلا لاصيا وزاجلا

 ةزمهلا ةرسكل اهقلس نونلارسك فقَح !ذاف ةغل يهو ةزمهلارسعب كلذ للا نمرفعج وبا أرق - اهيلع !هتكرح

 ريغبوا ىذعمل ست ىلع فطع [ داسفوا ] صاصتقلا هجو ىلع ال سفن لدقر يغب [ سفن رغب ] اهيلع

 لتق ةكلهلا بابعا ضعب نم اهذقندسا نم و [ اهايحا 00د ضرالا ىف ناسف

 نال تلق - مهمكعك همكح لعجو عيمجلاب دحاولا بش فيك تلق ناف - فكلذ ريغوا مدهوا قرح را ٍقرغ وا

 هللا ئلع ركام نيها دقن لتك اذاف ةمرحلا توبث و هللا ى لع ةماركلا ى ىمرخالا هب ي ادي امب يلدي ناسنا لك

 ركذ ين ةدئافلا امف تاق ىناف - فىلذ يف عيمجلا و دحاولا نهب نذا "قرف الذ ان ىلعو هتمرح ثمكتهو

 قف اويغارتي وب اهيلع ةراصجلا نع .سانلا رّثمشيل .بولقلا 0 و سفنلا :لدق. ميظعت تلق, - ككاذ

 مظع اعيمج سانلا لتق ةروصب اهلدقر وصت اذا سفخلا لفقل سففلا ىاع ضرعتملا نا اهتمرح ىلع ةاماعتلا

 باذدعلاو هملا| بضغو مخهج ةازج نسفخلا لتاق دهاج# ن ءو -اهءايحا دارا يذلا كاذكو هطبثن هيلع كلذ



 عمود )
 2 “”ّ همم 6 « هو رمد >2 52 6

 رج 2 رانا ١ كسا نم نوكنف كبار عناب بت و 5 دير ينأ © نينلعلأ 5 5 كاكا ْئنا

 وم ع ممم 32 م مودع عمم م 6 و 2 8. م 2-1

 ةيرجل ضرألا يف تمحي اباوع هللا ثبت © يرسخ نم ىم مصاف هلق هيخأ دف هس هَل تعوطت 3 نيملظلا

 يه يتلا هللا ىوقت ىلع اهلمَحَت الو كسفن بتاعت 9 كلام و :ىنلتقت ملف يلجت نم ل ىوققلا سال

 ف آلا ةعاط لبقي ال ىلاعت هللا نا ىلع لهلد ةيذو  ناعمل عماج رصنخ# ميكح مالكب هباجاف لوهقلا ىف .بسبسلا

 ٌةافولا هثرضح نيح ىكب هنا هللا دبع نب رماع نع و مهلامعا نياماعلا رثكا ىلع دانا امف قّنم نمؤمس

 طسايب انآ ام ] نيقتمْلا نم هللا ُلجَقَت مذا لوقي هللا عمسا يا لاقن ثنكو تنك دقن كيكبي ام هل ليقف
© 

 هل ماستساو ةيخا لق نع جرحت هنكلو هذم شطبا و لتاقلا نم ئوقا ناك ليق [ َكَلْشأَل كيلا يدب
 مك ول نأ ديرا يأ أ! ] ةرجغو دهاج“ هلاق تقولا كلذ ين احابم نكي مل جفدلا نال هللا نم ًافوخ

 رزو 0 او رك رزت الو هل هلتق | دف فيك تاق ناف - يل فانق مْناو ىتلنت و ! كل يلق ثا لمتحت نأ

 لثملا ديرت هّنباقك تماك و نالف ةءارق تأرق لوقت امك ةيساس رخل

 ىيداجلا ىلعف الاق ام نابتسملا مالسلا هيلع هلوق ةوحت و ةريغ نيفتست ناكي )ل ضيق ةمم شاف عاستاو هو

 طوطخت# مثالا نا ال عين اًجبس ناك هنا هبحاص بس مثا لثمو هدب مثا هياع عيداجلا نا ىلع مولظملا دتعي مام

 ةاناكملا دح نم جرخ اذا هنال مولظملا دّثعَي ملاَص هلوق ىلا ىرت الا «ؤرعىع عفاد نزف است هذال منع وسوم دحلو قرع

 ىف اروظحم# نك امع جرحت و ملستسا و ةيخا لذدق نع ليباه فك نيحأ تاق ناق - ملسي مل ىدتعاو

 لثم لمحتيوبف ردقم وه تلق - نامثالا هيلع عمتجمف هلذم هوخا لمعت ىتح مثالا نيف عندلا نم هتعيرش

 و - ىلذق م اب ىمناب ليق و - يدب كليلا كطسبول يما لثمب هوبت نا ديرا ينا لاق هناك ردقملا مثالا
 هم مس س<

 - "زاخلاب ةبيذعت و هيخا وو ارا تلق ناف - فكئنايرق لّيقتي مل هلجإ نم يذلا كنا

 هديري ناز راج اذ و نهَملظلا درج < كلاذ و هلوق ىلا ىئرت الإ قارجاو لاجل ناسخ ملاظلا ءازج و. املاظ ن 0-6

 قاوجنسإ نم ةرجب ام و لققلا لابو مثالاب دارملا و ل وهام 1 ديري ال هنال دعا هديري :نأ زاج هلا

 انآ ام ٌتطَسب نذل هلوق وهو لعافلا معا ظفلب ةأزجلا و لعفلا ظفاب طرشلا ءاج مل تلق ناق - باقعلا

 يؤغنال ةدكوملا ءابلاب مدنا كلذل و :مينشلا .فصولا اذه. هب بسنكي ام لعفيال هنا ديفيل, تلق -طمايب
 مريس مل عروب مم عم ىن يب 2

 عواطف نسحلا ًارقو - عستا اذا عترملا هل عاط نم م هّدرسي و غل هدعسون [ هيخأ لذَق هسفن هل ثعوطف ]

 كا هسفن اعد ةناك ةيخا لتق نا داري ناو .- ٌلعف ىنعمب الع نم ءاج امم نوكي نا - ناهبجو ةيفو

 نيرشع ىباوهر لتك ليق و هلام ديزل تظفغح كللوقك طبرلا ةدايزل هلو - عننمت ملو هّقءراطف هيلع مادخال

 هنا يور - [ اًَرُع هللا تعب ] - مظعالا دجعسملا عضوم يف ةرصبلاب ليثو  ءارح ةبقع دنع هانق ناكو ةنس

 هيلع تاخ“ هب عخصي ام يبردبإل ءارعلاب هكرت هلتق امل و مد 2 نم ضرالا هجو لع ل فخ ليتق لوا

 لتقف اتتقاف نيبارغ هالإ ثمعبف عابسلا هيلع تفك حوزأ ىنح ةنس ةربظ ىلع بارج يف هلمعف ٌعابسلإ

 ه .ةدئاملا ةروس

 ءرجلا

 ارا



 0ه ةنئاملا ةروس

 ( همك )

 ماو ودرم د سا ريس و سمر 1

 د َكَرَتْفاَل لاق - ربخآلا م لّبَعتَي 01 2ك نفل د ذآ ِء يقلب م كيل اين موضع ثا و

 5 كلش فيلا يدي ل ُينسنل ع ين ا دل © يقسم نم هللا ل لاك

 لاققب درسا هللا نإ و هللا يبن هناب مهرجخاف اًيبن عشوي كعب ىسوم تام امل ليق و ضب مث هللا ءاشام

 ليقو  ليئارسا ينبل هلك ارا د راججلا لققو اعيرا ىلا مهيراسو ةوعياب و ةوةدصف ةرباججلا

 نيرابجلا اولتاقف مهئايرذ نم ىيشاون تأشن و هينلا ىف اوكلهر اهلْخَدَت نانا لاق علبتم لحنا ةسدقملا ضرالا لخدي , :

 نيريحتم اهيف نوريسي | ضرألا 5 نويني] ىنعم و - نوهبتي اماو ٌةَمرَحُم اما فرظلا ىف لماعلا و اهولخد و

 نيداج موب نك نوريسي جمارف ةنميف ةنس نيعبرا اوثجا مهنأ يور  اهيف هاقي يلا ةراعملا هينلاو  اقيرط ودبي ال

 نم دومع مهل عاطيو سمشلارح نم مهللظي مامغلا ناك و هذع اولحترا ثيعب مه اذا اوسماو اومُكع اذا ىنح

 بوت هيلع ناك نولوم مهل دلو اذاو مهروع# لوطت الو ىولسلا و نملا مهيلع لزفي و مهل ءيضي لجا'اب رون

 لزني امك تلق - ىنوبقاعم مهر هريغو مامغلا ليلظتب مهيلع معني اوناك ملف تلق نان - هاوطب لوطيرفظلاك
 قفشملا دلاولا لثم كللذ لتم و ةرهاظتم ةمعنلا كلذ عم مهيلع و مهل ًارع ةاصعلا ىلع لزاوخلا ضعب

 هدقلا ىف مهعم ناك له 0 نا ةئانحلا و ةفورعم هنع عطقي الو فقثنيو برىاتيل ميرو ةدلو برضي

 نمد ىسوم# بملط دق و اًباقع ناك هنال مهعم انوكي ما ليقن كلذ ين فلذخا تاق مالسلا امهيلع نر و لىسو.

 باذعلا ةكئالمو ميهاربال رانلاك ةبوقعال امالس و امهل احرركللذ ىاك هناالا مهعماذاك ليقو -مهنيبرامهذيب قرفي نا هبر

 تام ورهبشا ةثلثب هتوم دعب احنرا عشوي لخد و ةنسب غيف ةدعب ىسوم تامو هينلا ىف تام نورش نا يورو
 ءاقحأ مهنا ليقف مهيلع ءاعدلا ىلع مدن هنال مهياع نزحت الف [ سان الف ]- عشويو بلاكألا ًةتغب هينلا ىف هابقُتلا

 امهتمدحاولكج وزي نا مدآ ىلا هللا ىحوا ليباهو ليباق هبلصل مدا اذبا امه « مدنتالو نزحت الف باذعلاب مهقسفل

 مف ًًنابرق ار ف انها لاقف طخسر داخلا اهيلع, سخن اميلذااهمسازو لمجلاليباق ةسأوتإ ثناك و ارخالا ةماوت

  لققلاب ةدعوت و اطغس و ادسح ليباق كاوزاف هُتلكاف ران ثلزن ناب ليباه نايرق لجقف اهجوز لجق امكيا

 اقنازطإ قدصلاب املبقلم ابن ةلثا |. ةكيضل و نوعلاب ةسيئلط والت[ قلاب ]ليئارسا ينب نم نالجر امه ليقو

 نودسحت اوناك مهلك باّتكلا لها و نيكرشملا نال دسحلا دققت و هو يحب“ |١ ضرغلاب وا نيلوالا بمتك يفامل

 1 مهثيدح و ملصق يل أينلاب بصصن [ ابرك ذا وقدام قحم, كنناو مهياع لّثاوا  هياع نوغجي و هللا لوسر

 -تفاضملا ف ذحريدقت ىلع تقولا فاذ أبن أبنلا مميلع لت يع أقل نم الذب نوكي نأ زوج و - تقولا كلاذ

 ةفدص برق لاقي ىطعي يا ىلدعب ام مسا ناولمعلا نا امك ةقدصوا ةكيسن نم هللا ىلا هب برقتي ام مسا نابرقلا و

 - برق ىنعمب نوكي ىنح ءابلاب ىدعيف عمقلا فرق اوبرقت يعمصالا لاق برق عواطم ٌبرقت نال اهب برقت و
 هيخال  دسحلا ناك امل تلق  كَنَلتْفل هلوقل اباوج نيقلملا م هلا لقي منا هلوق ناك فيك تاق ناف

 ىم اهخالسنلا كسفن لبق نم َتبنُأ امنا هل لاق لتقاب هدعوت ىلع هلمح يذلا وه هنابرق بقت ىلع



 ( مدع )

 سوم ص مم وص مبو سام <" رس اه. يحل سه

 نيبو اذفيب قرفاف يخأو يسفن لا | كلما ين ب بر 1 60 نودعاق اًنهه انا داع كلْيرَو كمنا بيج

 هةممص بسمو 6.

 5 نيقسفلا مولا ىلع ساتاالف * ضْرألا ىف نوهيني © هس نحيا مهل ٌةمرحم اهنا َلاَذ © نّيقسفلا موك

 نايب [اهيف اوُماَد امو ] لواطتملا رهدلاب دكوملا يفخال قيلعت [أكبأ ] و سئوملا ديكاتلا هجو ىلع لبقتسملا

 ديرت ىنبيجب بهن هدملك لوقت امك نكل و باهذلا ةقيقح اردصقي ال نا لمتعب [كِلبر و:تنا .تهذاخ ] هبال

 َةلقو هلوسر و هللاب ٌةناهتسا كللذ اولاق مهنا رهاظلا و مهلانق ادْيرآ اولاق مهنأك باوجلل دصقلا و ةدارالا ىنعم

 اهباولأسو لجعلا اهب اردبع يتلا مهبولق ةوسقو مهئاغجو مهلهج ةقيقح امهباهذ اودصف و ءازبتسا و امهب ةالابم

 ةدشل مهمادُك امههوجول ارخ نررهر ىدوم نا ىكحي ر  مهدرعقب امهباهذ ةلباقم هيلع ٌليلدلا و ةرهج هللا ةيئرر
 شا نحت هلوق يف مهيلع مهمَدُك و نيكرشملاب نوهيلا هللا .نرق ام 6 امهمجرب اومهف امهيلع دروام

 نم اولاق ام اولاق و ةوغاخ و هيلع اردرمت ر هوصع امل ٠ اوكرشأ يذلا و دوهجلا اودع يذل ةرادع سانلا

 ( كمآ ال يَنا بَ لاَ ] مالسلا هيلع نرره 1! هب قدي قفاوم عيطم هعم قدي ما و رفكلا ةماك
 ةدشحأ) .وبازغللا ب ىلا نيوكشلا,وأ (يزحلا »او فجنلا نما اذه وز 0 يتخادو يسقتولا٠.] رادكتوم ذر ذا

 امنا ماسلا ةيلع برقعي لرق ةوحث و ةرصنلا لزنتست و ةمحرلا بلايتسُت اهلثمب يتلا بلقلا ةقراو

 لقت ناو قنركلا زخم نيله زل روعمب ناو قنا عنهوللا نق تاق ف ءلا ىلإ ينزح..و, يتب لوكشأ

 يخأ بارعا يف ركذ و ديرا امم ناعقت نيا لاق امهل اعد و َءادعصلا سؤنتن نالخر آلا هباجا امف ةاغيلا

 يخا ناو يىسغل آلا كلما ال ذعمب يَا يفبريمضلا ىلعو يشل ىلع افطع ايوصخم ىنوكي 5 - هوجو

 فكيميال كاذك نوزهو ىسفن م ع نا لح“ ىلع افطع اعوفرم و  هسفن الا كلمي ل

 مقل فيعضوه و يِسْفُت يف ريمضلا ىلع افطع ارورجم و  لصفلل زاجو كلاما ال يف ريمضلا ىلعوا هسفنآلا

 ىقثي ما هناك تلد - ناروكذملا نالجرلا هعم ناك ام تلق نام  راجلا ريركتب الا رورجملا ريمغ ىلع فطعلا

 مهنولت و هموق لاوحا نم ةبعبصلا لاصتا و نامزلا لوط ىلع قاذامل امهتابث ىلا نئمطي ماد قولا لك اهب
 مهخم عمس ام دذع ةريش طرغل تلللذ لرقنولا زوج“ و - ةرما ف ةهبش ال يذلا موصعملا ي يذلا الا ركذي ملف

 امب اذا مكحت ىاب مهيب و اًنَدِيِب لصفاف [ ٌقرفاف ] ينيد ىلع ينيخاوي نم و ديري نا زوجب و. - هقفاوي نمل اليلقت

 ىلع مهيلع مرح اهنا هلوق هب لصو كاذل و مهيلع ءاعدلا ىنعم يف وهو نوقحتسي امي مويلع محل ر قينسن

 ا اهنا ] نبملُظلا موق نم نجار هلوقك مخجحم نم انصْلخ و مهخدب و اننيب دعاجف وا - بسبسنلا ةجو

 ينأا هاوق نهب و اذه نيب قفوي فيك تلق نان - اهنوكلميالو اهنواخدي ل [ مِيلَع ةمرحم ] ةسدقملا ضرالا نان

 ليتل نوجا ل ويازاملا ليك هي حالا ظرشب مكل اهبتك داري نا امهدحا  ناهج و هيف تلق ب مكل هللا باق

 -بستك ام ناك نوعبرالا تضم اذان ٌةَنَس يعبر مهيلع ةمرك اهناف كاري نا يناثلا و - ْمهنلع ٌةمرحم اهناف

 اهيف ماقار احيرا ستفف هقسدقم ىلع عشوب ناك و .ليئارسإ ىئنب , نم, قب: نمب راس سوم نا .يرر دقف
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 ( سمع
 م دي م | ادي هرعت هرع< < ه همربدورمص

 تأ اي و معَج و ءايبنأ مكيف عج لإ مكي هللا ةمعن اوركذا وكي هموقل قوم لد الو

 اوبشن مكرابدأ ا 0 8 هللا تنك ينل ةكدملا ضرألا اواخكا موب 01 نيملعلأ ص 5-5

 مع عم 6 ع سا سل عم6 م : 0 1 هوا هع -6

 اوجرخب ناق " اهّنم اوجرخل ىنح اَهَلَحَدَن نأ انو © نيرابج امو 5 اَهِيف نا ىسومي اولاك © نيرسح
 ومو 2و ع ٠ 02 6 مل ع للا 2 سو ل 9

 هومكاخ د اًذاف * اجل ميل راكم اتوبلم هللا معنا 0 يل نم نلَجْر لاق © 0 ذاق اهنم

 5 0 مهد مإ ه 0522- تع دامت | مريد

 اهي اوما ام.” "ادب 0 5 ل لك © ينم 3 مدن نا ول ل --5 "5

 |ملعحَو] ءاييذلا نم ليئارس ينب يف كعب ام ةمثا يف تعبي مل هنال [ ةيينأ مكي لعَج ] مهتلفغ ن

 اوناك ليقو - ءايجنالا َرْن 7 مهيف اورثاكت كولملا نالو ملص ةربايجلا دعب و هكلم نوعرف دعب ملم هذال [ ًاكولم

 - راج دام هيف عساو نكسم هل نم فىاملا ليقو - اكلم مهذاقنا ىمسف هللا مهذقتأن طبقلا ىديا يف نيكولمص

 تي ما ام ] قافثملا لمعت نافعا فلك ىلا هعم ياتي ال لام هل نم ليقو - مدخَو تيب هل نم لبق و

 رومالا نم كلذ ريغ ر قىولقلار ىنحلا لازنا و مامغلا ليلظتو ودعلا قارغا و رجلا ٍقلف نم [ نْيمأعْلا ن .,.م اذحأ

 ليد و  ةّلوح اصو روطلا ليقو - سّدقملا شيب ضرا [ ةسدقملا ضرآلا ] * مهنامز يذلاع دارا ليق و - ماظعلا

 ىلع عفر نيح هدلرل اناريم ميداربأل ةللا اهامس ليق و - نورألا ضعب و قشمد و ىيطْسَلَت ليق و- ماشلا

 نينمزرملا' نسم" و .ءاقينالا رازق 1 كيب ناك و فرصب“ كلزدأ ام فلق: ررظنا" هل ليقف لبجلا

 ىلع اوصفنت الو [ مكرابدأ ىلع اودنر هل لا ا

 مهتاوصا اوعذر ةرباججلا لاحن ءابقنلا مهثدح امل ليق - اًعله و اًنبِج ةربابجلا فوخ نم :نيزبالص مكباقعا

 اودّدرت ] داري نا زوجي و - رصم ىلا انب فرضني اسر انيلع لعجن اولاعت اولاق ورضمب انَدَصاَذدْيَل اولاة و هاكجلاب

 [راجبجلا ] « ةرخألا وايندلا باوث [ نيرسح ] اوعجرت: مكيجن مكتايصع و مكبر ّرما مكنفلاخمب مكذيد يف مكراَبدَأ ىلع
 امهأ ناجر لاق ]ءدي دري ام ىلع سانلار بج يدلا ىتاعلا وهو ةيلع ةربجا ىفعمبر مالا ىلع ةربح ىم لاغف

 واولا نوكي نازوجب و - نيقتملا نم نالجر ليقهناكهذرشخب و هللا نوفاخخب نيذلا 00 يذلا نم ] عشونو بلاك

 مهنم نالجر مهو نورابجأا مهر لدئارسا ذب مهفاخب نيذلا نم ةريدقت فرذعم# لوصوماا ىلا عجارلاو ليئارساي

 مهوجلاغ مناف مهيلا ار الف اهيف بولق اماسجلا ةقلامعلا نا مهل الاق دما ناميللاب [ مداع هللا معنأ ]

 - نيذوخملا نم ليق هذاك اًمهيَلَع هللا معن فلذك و هل ةدهاش مضلاب نوفاك أرق نم ةءارقو مهلاثق ىلع مهناعجش

 -باقعلاب هللا نيعو مهفوخب را - ةظعوملا و ةركذتلاب هللا نم نوفوخب نيذلا نم هانعم و ةفاخالا نم وه لي 1

 حوفرمف نالجرل فصولا مكح يف نوفا يذلا مم *اوق 0 ظننا نا تلد - امه هللا مع لح# ام تلق ناف

 سوم رابخا ةيج نم تلق - نوبلاغ مهنا املع نيا نم تلق ناف هل لح الف اضرتعم اماك لعج نا و

 نم |دهع ام ونفوس ةرصن يف هللا ةداع نم انيبت امو ىظلا ةجاع ةبج نم لبث و 6 هللا بنك «اوذو كلذب
 م سع م س0

 ىف مهلوخدل ٌيغن [ اهلخدن ىنل] مهقيرق باب بالا و ةرداجعلا لاح نم انرغ امو هثادعار هت يف ىسومل هللا عنص



 ( يما )

 واممر م هرم 0 هلل و + هم راءور ع موس ”<م
 * هيمو ضرألَو تولسلا كلم هلل * اًعْيمَج ضرالا ىف نم و هما و ميرم نبا ميسملا تمي نأ كرأ

 معسل
 2 ور 6

 لك * 0 هداجحأ وهلا وأبا نعل 2 ولا قل تار وه ريبتو نورت نلت ن7 ءاشي ام قلخ ود م «©
 و 3 و «همو ا ه < مر مم در مص 6 عش 5 مورو © هو معرب هرعو بيرو ل ع
 كلم هألو * ءاشي نم بذعي و اشي نمل رفغي * 00 نمص رشب مننا لب ” ميونذب مكبذعي ملف

 و 0 7 ريب يبمو مررعم وم 0_0 ل 2 : 5
 نم ةرثف ى 05058 اخاوسر مكءاج دق بنكلا ٍلْهأي © ريصملا هيلا و يي ضرألا و تومسلا

 <ها - ” دي و5 < هير < د 1 - 26
 جريدق ءيَش لك ى 5 ريذن و ريشب مكداج دقف ذة نم نامل ا كل

 هيلا يدري مهبهذم ىكل و هب اوحرص ام لي و - لذ نولوقي موق كراصخلا ىف ناك ليق ريغ

 نم [ يَ هللا نم فلكي نمَف لق ] ملاعلا رما ربدُي و تيميو يِدْحُبر قلَْب هنا اودقنعا تيح
 نأ ىلع ةلالد هسا و ييمملا مع اهلا 2 م [ كلي نأ ترآ نإ 1 ًايش هنيشم و هتردق نم عنمي

 ل مهسنج نم امهنا ُهّمأ و- ميسملا يلع ضر ىف ْنَم فطعب دارا و دابعلا رئاسك قولخ# دبع ييسملا
 ىثنا نم قاخي و ىثنا وركذ نم قلخت يا [ءاشي ام قاخي ] ةيرشبلا ىف مهنيب و امهنيب توافت
 دي ىلعريطلا قلخك ءاشيام قلخبرا - مدأ قلخ امك ىثنا و ركذريغ نم قلذبو ىسيع قلخ امكركذ ريغ نم

 كل تبسنيالو هيلا بسني نا بمجدن كاذريغو صربالا و ةمكالا هاربا نوما ءايحاك و هل ةرجعم ىسيع

 وه و بيبُح ىبا عايشأل نكنداامك مييسملا و ريزع هللا ينبا عايشا ا هللا 82 ةدي ىلع ل ىرجملار شح

 ر ةروذ و فىلملا ءابرقا لوقي و هللا ءايبنا نحن ةمليسم طهر لب يكاد نوبيبخلا رهزلا ىب ةللا دبع

 مكنا يم ناف [ كيو 224 ب مبدعي لَك 1* موُيلا كلما ممكن وصرف نا صوم لاق كلذلو تلولملا ىحت ين

 مكمعز ىلع تادردعم امايا رانلا قس و نوهيسنتف مكبونذب نو و قي ملف ةواجحا و هللا ءانبا

 هردتيصعاملهراجحا متنكؤل و باقعلل نيبجوتسم الو جئابقلل ى .ريلعافريغ بالا سذج ىممنْنكَل هللا ءاذبا متنكول و

 نم بدعي و ] ةعاطلا لها مهر [ اشي نمل رقي | رشبلا ىم قلخ نم ةلمج ى نمار م لب ] بقاع امل و
 لوسرلا دروامم روهظل هثدح و عئارشلا و نيدلا وهو نهبملا ردقي نا اما ل 15 ] * ةاصعلا مهر [ ءاَشَي

 هلدم و - ىنايبلا مكل لدبي ىنعملا نوكي و ردقيالرا - هركذ مقتل ةنذح و نوف متنكام ردقي وا - هذيبجتل

 لامرا [ نم ] روتف نيح ىلع مكءاج ي مداح قلعتم [ ةرْثف ىلع ]و  مكلاذّئبم يل لاعلا ىلع بصذلا
 يلا فردح#ب قلعتم [ ْمكءاَج قف ] اولوقت نا ةهارك [ الوقت نأ ] يحولا نم عاطقنا و [ لّسولا ]

  ةثلامورغب ليو. ةذس.عوتسو ةئامسمخ مد تبع دمتم سيخ نينا اك نيقار مءاع دقوا ارا دقعتا ل

 بفلا و ةنس ةئاص عبس و فغلا مدع و سوم جب ناك يبلكلا نعو - نونس و فينو ةئام عبرا ليث و

 1 ىسبعلا ناذس ىب ٌكلاخ برعلا ىم ٌدحاو و ليئارسا ينب نمؤنلت يب ةعبرا دمحم و ىسيع نيبو ل

 اويل هيلا نونوكي ام َيوُحَأ يحولا راثآ ثءممطنا نيد مهيلا ثععب لوسرلا ناو مهيلع,ناذتمالا ىنعملاو

 مههبقي 0 مهلا لس مل هناي !نف اولدعي الف روحلا مهمزلد و ةمحرلا باب شنو غانا نم ةمعن مظعا ةردعي و هدلا

 « ءزجلا



 ه ةدئاملا اةروش

 مرجلا

 ع

4 

٠ 

 (سم+)
 هدا © مم وس ل ةريعض هرم وربو سه هد ب تي ةرو - - مس د مرط هم م

 هللا نإ - ما, فنا مهن الغامق 76 يت هع زا 7 * هب اوركُذ امم اًظح ًارسَدو

 ىو موك ص مرو بس هع :

 انيرغاف < 3 ارركذ امه اظح اوسنف مهفاتيم ندا عا 1 ولاَ يذلا 5 0 2 نيذسحملا ب

 12 2 وداع 7 20000 - م “ذآ َ

 مكءاَجدق بلا ل جوتشي اونا امي هللا مهنتي فوس و ” ةميقلا موي ىل ملا ءاَضْنبلاْ و ةوادعلا مهيب

 !را كم بهإ ماا وهو < « همم ءيصمورب ظة. ءو م مرتع مرو هدمر ع

 بكر رون لاا نم + كك 0 نع اوفعب و بشكل ن< نوفخت مكخك احلا اريثك ممل 2 لو

 هم مجم ؟6ه يي

 مهيدي و هنألب رولا ىلإ تملظلا نم مهجرخم و ملعل 00 لوْ نا م هلا هب يدعي © نِدبم
 هما مم مم همممم 2عاو

 نأ اي هللا نص كلم نما لق رم 0 | ميسا وه هللا نا اوك يذلا رك ْدَقَل © مْيقَكَسُم طارص ىلا

 نبا نع و - مهظفح ىع اهنم ءايشا تّلز و ةئروتلا اوفرحت ثدسف و مهبول ثست وا - ميظع ظح ُلاَغُغا ةيروقلا

 نم هب اوزمأ امم مهسفنإ بسيصن اوكرت ليق و - ةيآلا هذه الت و ةيصعملاب ملعلا ضعب ءرملا ىسني دق ىوعسم

 اهيلع ناكز مهاريعشو مهتداع هذه يا [ ٌعلطَت لاَرَن الو ]- هقعن ناهبو ملسو هلآ هيلع هللا ىلع دمحم ناميالا

 نومي و كبرح ىلع نيكرشملا نورهاظي و كدوبع نوذني فنونوخب ءالؤهو لسرلا نونوخب اوناك مهفالسأ

 سفن ىلع وا - ةنايخ تاذ ةلْعَف ىاعوا - ةنايخ ىلع [ ةتئاخ ىلع ] تومسُي ناو ىب كتغاب

 ءافولاب كسفن تنثدح « رعش * لاق ةغابملل رعشلل ةيوارلجر مهلوقك ةنئاخ لجر لاقي و - ةنئاخ ةقرفوا

 مهنم ارنما نيذلا مهو [ديلك لإ ] - مدس ةئايخ ىلع رق ر « عبصالا لغم ًةنئاخ ردغلل « نكت ملا

 مههنمؤم نع فقاف ليقو - فوسلا ةيأب حوسنم وه ليقو - مهتقلاغ" ىلع ٌفمعب [مهْلَع فدا ]
 ىسوم موق نم مهلبق ركذ نم ٌقاثيم ئراصخلا نم انذخا [ مفتي اَنْدَح ] - مهنم فلس امب مهدخوتال و

 - كلذب مهسفنا قاثيم ئراصنلا نم انذخا وا -ريخلا لاعفاب و 3 و هللاب ناميالاب مهقاثيم ٌلثم ىلا

 اولاق يذلا مهو هللا ةرصخلا داع فىاذب مهسفنا لس امنا مهنال تلقا - ئراصنلا نم ليق الهف ثلق ناف

 انمزلا و انقصُلأَ [ اًنيرْعاَف ]- ناطيشلا ًاراصنا ةيئاكلمو ٌةيبوقعيو ٌةبروطسن دعب اوغاتخا مث هللا راَصْنا نحن ىسيعل

 2 [ مهاب ] هب قصأي ي يذذلا ءارغلا هنم و هريغ هارغاو هب. قصل و هسزل اذا يشب ير نم

 مكسيلب وأ - اًضعب نيبألا سحب يوت كلادك و هوحن و دوهبلا نيب و مهنيب ليقو - نيفلنخملا ىبراصفلا قف
 00 م مدد امم ] ىئراصنلا و دوهيلل باطخ [ بسن لهي ]ءب أب مكعب ع دير ايش

 رطضت مل اذا هنيدي ال هنوفخت امم [ ريك نع اوفعيو ] مجرلا وحف نم و مآسو هلآ و هيلع هللا ىلص هللا 0

 ءايحا هيفام و مجرلا كللذك و هنايب ىم كبال امم هتغمدو مكح ءاضنقا الا ةدئاف هيف نكت مل و ةّينيو ٌةءاصم هيلإ

 [ نبط ُببكَو رون هللا ن م مكءاَج دو ]-هذخاويال نمر بثك نعوفعي و نسحلا نعو - ةعدب ٌةتاَمأ و ةعيرش

 ةنالووا ١ لون قعاا نم سانلا ىلع ايفاخ ناك ام ةقنابالو كل 0 كرشلا تاملظ ف نارقلا ديرب

 هللا باذع نم ةاجذلاو ةمالسلا قرط يا ُمهْنُط مآ ص ا حنا نم ] يو



 ( سرعو )

 ربو سدرت ل م2 م« دم مريبد هم م مو< مامات نيو. تدوم مو <
 لعيد فت مينا اوطَسني نأ وك مهل "قيم هللا تن اول اوُنَمأ لأ ايي © يعج

 م دامو يرد همومع ص 0-0 - 2

 يمث مم اعبر ليئارمل يب قايم هللا حلو 6 مزمل لووك هللا ىلعو ١ هللا .اوُقَنا و

 ودم لمص هعمعوهر س هد 00 0 ل اي يم ل ا لا لم اا 00
 رسئاوبسا 2 «رب مكنصأو ةوكزلا منيت دتآو ل مك ركع ١ هللا لاقو 0

 موو مص“ هم مامسمو تم همهديمم معاد هرب 5

 كلذ دعب َرْث ىندف © رهنالا اًهتعت نم يرجح تنج ممتلخدلل و مناي مكذع نر 1 1 اًضرَق هللا

 تدم م د دم مورس دع عج هر“ 1 ةطصمووف مور ام ر ةهرالمرو هوم ع. د م ةددمم ريم
 ةعضاوم نع ماكلا نوفر ةيسن مهبولف اذاعج و مهحعل مهقاذيم مهضْقَ ابق © لييبسلا 0 لض دقف مكن

 [ مكلع مهيديا فكق ] » ٠ ىّنعمب عارذلا ديدمو عابلا طيسب نالف مهلوق ىلا ىرتالا هب شوطبملا ىلا اهدم ديلا

 ىلا ريسملاب هللا ,هّرَصا نوعرف باله دعب ٌرصمب ليئارماوذب رقتسا امل ٠ مكيلا ثمُت نا اهتكمف
 اههلا اوجرخاق ارارق و اراد مكل اهتبتك ينا مهل لاقو ٌةربابجلا نوهناعنكلا اهنكسي ناك و ماشلا ضرا اجيرا

 ءافولاب موق ىلع اليفك نوكي اًبيقن طبس لك نم ّدخاَي ناب ىسوم رم و مكرصان ينا و اهيف نم اودهاج و
 مهبرام و ءاهقتلا هب مهل معو كينارعإ ينب ىلع ٌقاثيملا ذخاو ءابقنلا راتخاف مهيلع ٌةقثوت هب اررمأ امب

 اوندح.و اوعجرف اوباهف ٌةكوشو ٌةَوق و ةميظع امارجأ اوأرف نوصسجتب ءابقنلا ثسعب ناعذك ضرا نم اذو املف

 عشوي و !دوهي طبس نم اًدفوي ىب بسلاك آل قاثيملا اوثكذف مهوثدحإ نا مالسلا هيلع ىسوم مهاهن دق و مهموق

 اهنعش دقي و موقلا لاوحا نع بمقنُي يذلا بسهقذلاو - ءابقتلا نم انك و فسوي ىرب هارد طبس نم نو نب

 مهومتجتم وأ هوحترصن 0 ] منيعم و مكرصان ينا [ ْمكعَم ينا ] - اهنرعتي هنال فيرع هل ليق امك

 ترزع لاقي فيفختلاب ىيرقو - كاسفلا ةدواعم نم عنملا و ليكنلا وه و ريزعتلا هنمو  ودعلا ىديا, نم

 لوقف و يوت يأ ارزوم ارصن فىئرصتال هذم و نحنا و فاو نم ريزاقلا و ريزعتلا رهتفنكو هّنطح اذا َلجرلا

 مهنررمأي و ٌلدعلا مهيف وم اكلم رشع ينثا مهنم انثعب و ديحونلا و ناميالاب مهئاثيم انذخا دقلو هانعم

 باوجلا اذهو هل باوج نفك ل يف و مسقلل ةيطوم ممكأ نذل يف ماللا و  ركذملا نع مسي فورعملاب

 0 ميظعلا دعولاب قلعملا_ دكوملا طرشلا تكلذ نعي كللذ دعب ] اعيمج: طرشلا و مسقلا باوج 0:

 رفكلا نال مظعاو رهظا دعب لالضلا نكل و لَا تلق ليبسلا ءاوسلض دقف اضيا كملاذ لبق رَفَك نم تلق
 مهانجرخاو مهاندرط [ مهن ] - قعدات و وفعلا مبق كاز ةمعذلا تداز !ذاف ةروفكملا ةمعذلا مظعل هحبق مظع امنا

 مهاَنْعَتَم و مهانلَذَح [ ٌةيسف مهيولف انلعج و ] ةيزجلا مهيلع انبرض ليقو  مهانغسم ليق و - انتمحر نم

 ةيدر يل ٌةَيسَك هللا دبعأرت و  تسف ىتح ةبوقعلاب مهأجاعُ ملو مهل انيلما وا - مهبولق ثسق ىنح فاطنألا
 هيف شوشغملا و يل امهيف نيصلاخلا ةضغلا و بسهذلا نال ةوسقلا نم وهو يسب رنات نت فوغ

 فاقلا رسمب ٌةّيسق كورقو  ةبالصلاو سديلا ىلع ةلالدلا ىف ناوخا ءاحلاب رساقلاو يساقلا و ةباصو سدي

 ةيحوأ رييغت و ىلاعت هللا ىلع ءارتفالا م نشا ٌةوسق لل هناا مهبواق ةوسقل نايب [ ملكلا نوفرخت ] - عابتالل

 نع مهضارعا و مهّكرت نأ ينعي ةبرونلا نم [ هب اًورَكُذ امم ] اهفار اطسقو ايزج ابيصن اوكرتو [ اًظح اوُسَنَو ]
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 هرم هض اص عمم مرو <( 26 د 26

 «هزميم» مءاصاع ع

 3 و 56 0 امب ريب هللا م للا ا ذ ىلع برق هَ 56 اولدْعَت َّ 0 موق ناقش

 رخال يح . 5 28 6 7 1 2 . .٠

 تبعا فل 100 ريدك اورقك ىنيذلا و © ميظع رجا و ةرفغم مهل تدحلصلا اول و , اوذما يذلا هللا

1 

 انش رق و - ليحأ ىنعمب هنال عنيف يلم ىلع عْبنا نم مالسلا هيلع ةلوق هون و نا عم فذ

 3 اودتعتت لدعلا اوكرتت نا ىلع نيكرشملل مكضغب ملمع ) ا يف ةريظن و نوكسلاب

 نالوا لدق وا فذق وا ةلْثُس نم مل لحبال ام باكتراب نئاغضلا نم مكبوا يف امم اوفتتتو مهنم اورصنتت ناب

 برت ىلع ءاضغبلا مهلمحت نإ درا مهاهن [ ىوْقَلل فردا وه .ارلدعا ] كللذ همشإ"اموا دبع ضقنو) ءاطتإلا

 هلوق وه و لدعلاب رمالا ةجو مهلر كذف فناتسا 1 اديدشت و اديكات لدعلاب رمالاب مهل حرصف فنانسا مث لدعلا

 ةنركل رفنلا ىلا .برثا وا. اهتبهانم ىف لخدا وب ىىوقتلا ىلا برقا لدعلا يل [ ىوقتلل يرعا وخأ ]

 ةفصلا هذهب ناك اذا هللا ءادعا كا راذكلا عم لدعلا بوجو نا ىلع ميظع هيبنت هيفو ابيف فطن

 سس وهمس يو 5 س66 68
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 دعولا ناجب [مهظع رجاو ةرفغم مهل ] « راجح و اليلوا مه نيذلا نينمؤملا عم هبوجوب ىظلا امف ةوقلا ن

 نوكيوا - مهظع رجا و ةرفغم مهل ليقف مهل ةدعو ءيش يا ليقف ادع و مهل مدق لاق هذاك هلبق مالكلا مامت دعب

  لوقلا نم ٌبرض هنال لاق رجم دعو ءارجا ىلع وا  ةرفغم مهل لاق و مهدعو ىنعمب لوقلا ةدارا ىلع

 ون ىلع مال ةلوق ىلع اًنُكرَت عقو امكأةَرفْغُم هَل يه يذلا ةلمجلا ىلع اعئار َدَعَو لعجي
 مهدع و لهق هناك

 لوقلا اذهر ميظعلار جالاو ةرفغملا نم هومضم مهدعو دقف لوقلا اذه ناعيملا فلكي ل نم ,هدع واذا وغلا اذه

 ايلبإ 1 -ِ 0 5 8 و 0-0 0 8 ص

 ىلا لوصولا لبق لاوهالاو تارت مهيلع نوبيو هيلا نوحورتسي وهب نورسيف ةمدقلا موي و توملا دذع هب نوقلذي

 اعم نولصي ربظلا ةولص ىلا اوم هباحصاو مآس و هلاو هيلع هللا ىلام هللا لوعر اوأر نيكرشملا نا يور « باوثلا

 نم مهيب ّبحا ىه ٌةولص اهدعبره' نا !ولاقن هيلع اوبكا اوناكآلا اوصدن اوَلَص املفر امنا يذ ةرزع يف نافسعب كاذو

 ىدرو -بفوخلا ةولصب مالسلايلع ليئربج لزخفاهل 0 اوعي ناب اومه و رصعلا انإم نوخعي مهئاذباو مهئابا

 مهضرقتسي مهنع هللا يضر 5-5 ناخيشلا هعم و ةظبرق يدب تأ ملسو هلآ و هيباع هللا كف هللا يشرك

 ىتح ٌساجلا مساقلا ابا اي معن اولاقف نيكرشم امهيسحي طخ يِرْمَصلا ةيمأ نب و رمع امبلتف نيملسم هب
 اهحرطي ةميظع ىخر ىل شاحجخ ىب و رمع دمع و هب كلدفلاب د

 انا" قرفت وأ لزنم لزن ليث و - جرخف ةريخاف مالسلا هيلع ليئربج لزن و هدي هللا كسمان هيلع

 يبارعا ءاجن ةرجشب هحالس ملسو هلأو هيلع هللا ىاص هللا لوسر قلعف اهب نولظتسي ةءادفعلا ل

 ايلاك هلأ لاق ينم فينمي نم لاقف هيلع لبقا مث مّلس و هلا و هيلع هللا ىأد هللا لوسر فيم ّلسف

 لاقي « بقاعي نأ ىبا و مهربخاف هباحماب ملسو ةلاو هيلع هللا ئاص هللا لوسر حاصف فيلا قس ارعالا ماش اثالث
 1 آ هوس هيورروم ىءرم < ل 34 95 -ٍ

 طسب ىذعمو  ءوسلاب مهننسلا و [ مويديأ مكيلا اوطسبي ] و هب شطب !ذا ةدي هيلا طسب و همتش |نإ هذاسل هيلإ طسب



 ( مع

 ه ةدتاملا ةروس انيعَص اوُمِميَلَك 1 اودجت ملف اَسلا لا طال نم معلم 0 2 ا ا 1 مدد ناو 7

 0 003 « 2 هام تا تام ود وف م 1 هس مربم مم سمع هرع

 5 ءزمجلا نقر نو كلت نا ل هذه * ميديا و مهوجروب اوحسسمات اييط

 صادم ع 50 هموم عددم

 هي هناا و ترس لق ذإ هب مققو يذل ايمو قلع هللا ةمقنب اززكذأ , هنوف كت مكيلع ةلمعت
- 

 . و 6 مرر معرب هرر مم. .ر] -

 هيعوتسم ر ةضعب هينا سأرلاب سس (قانكلا  ةارملار كتر رد ااوكتسج 3 ةلعفرت عئالع املا ريدي ناك ةذإ

 - ةياورلا ف التخا ىلع هرثكارا باعيتسالا بسجران طايتحالاب كلام ذخا دقو هسأرب مسمملا قصلم امهالك مسملاب
2 

 533 1 ُُ ١ - و - 1 ١ - 2-2 -
 ايري د ١ كلم سلام 0 هلا و هيلع هللا ىلص هللا:لوميز

 هم رممص <

 ركل ةءارقب عنصت امف ثلا ناف - ةلوسغم نحلزألا نا اع لدف ب صخااب [ هكلجرا ورز ةقامجأ وف نسر عت

 ةدظم" كيزاكن هيلع املا يريصن قاتسغتا ةلوخملا زقثلثلا] ءايضعالا ردنا نه ناكر الراشد - مسملا ممح يف اهلوخدو

 5 داصتقالا بوجحو ل ىلع كا نكلو 2 ال حوسمملا عبارلا ى 1 0 هذع يهنملا مومذملا فارشالل

 برضت ما مسملا نال ةحوسمم اهبسعت 0 ٌةطاسإ ةياغاب يجف دبع ىلا ليقو - اهيلع داملا بص

 لاقف اًروجت مهءوضو يف ئأرف شيرك نم ةّئف ىلع رشا هنا هذع هللا يضر يلع نعو - ةعيرشلا ىف ةياغ هل

 هلا قولت عهيماةكوردع + ربا :عرعو ؟ايراكلذر اهنوولذو,] لطغباهتوليمعم  اودههشاو سمان امل راخلا مو باقم لح

 رباج ةياور يف و راذلا نم باقفألل ليو لاقف' حولت ضيب مهباقُأ و موق ًافوتن مآسو هلا و هيلع هللا ىلم

 موضولا يعين ' هرتماف .ةيمدق ىنطاب كرتف را الجر ىأر ةنا هذعّذللا يضر رمع نعو - بيتارعأل لير

 5 نيُح ريغب نمذقلا ىلع جسما نا نم يلا كك اعطقلا قل اهنع هللا يضر ةشياع ىعو هيلع ظيلغتلل كلذو

  نييمدقلا ىلع مسم ملس و هلأو ههلع للا كيلصاةللا وشير. تاحما_ نها اهلا نإ هشيم عزام هللا ءاطما لد

 يررو - نيرمالا نيب عمج هنإ نسحلا نعو - يسملا بنجراف فطعلا رهاظ ىلا سانلا ضعب بهذ دقو

 را ةاوسغم مكلجرا و ىنعمب عفرلاب مكلجرا و نسحلا أرق و - ةنس لمعلا و مسملاب نارقلا لزن يبعشلا نع
 اوم هللا دبع ةءارق يفو « مريظيل فلذك و مكتادبا اررهطف يا اررهطاف ثرقد ٠ نيبعكلا ى 010

 3 نكلو ] مجنلا مكن كيخراو ئاد ةراهطلا باب يف [ جرح نم مكيلع لوج هللا كيوي ام ] اًدْيعص
 مريوم يعمم هس

 همئازعي مكيلع ةماكنا هصخرب مذيل و 1 0 هتمعن ميو ] ءاملاب ريهطتلا كزوعأ اذا بارتلاب [ مكريطيي

 0 20 مرررم س 5 - ل 1 سم معرب همس ىلع هيد

 يذلا هقاتيم و ] مالمالا ةمعن ىهو [ يي 0 اوركذا و ] مكبيثيف هنمعن [ نوركشت مكلعا ]

 1 - 1 1 1 ل 3 53 3 م د 2 اي

 ىلص هللا لوسر مهعياب نيح نيملسملا ىلع هذخا يذلا قاثيملا وه اقيثو ادقع هب مكدقاع يا"[ 9 م

 - 5 1 - 2-6-7 0 3 3 ِ - ١

 انعمم ] اولاق ر اولبقف ةركملا و طشذملا و رسعلا 0( رسيلا لاح يي ةعاطلاو عمسلا ىاع ماس و هلا وةهيلع هللا

 ىذعم انمنفم ءاعتمالا فرحب [ مكسر ] يدع« ناوضرلا ةعيب ىف و ةبقعلا ةليل قاثيمااوه ليقو - .[ انعطأ و
 6 2 سوم

 | اودقعت نا ىلع ىنعمب اودنعت نا هلوق نوكي نا زوجبو - مكتامحب الو ليق هنك هب ىدعتي لعف
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 21و19 صعوادوا اص 2 سمو. هيوم ياس

 ا 00 ف اذا وما نس يدل ا 6 نيرسشلا 2 0 هلمع طيح نقف 6 عكي نمو

 20 1 رم هم ع 52 2

 ا 1 تلا 00 20 ”يصمهت ه ”ب < 37 2 5 ا 2

 * مرحاو هللا لحا ام و مالسالا عئارشب ناميالب رع نمو ١ 0 و ركدلا ىلع عقي ندغأا و قتادص

 نوهن فكمالغ :تبرض اذا كلرقك و هلئاب لعلم نارقلا ترق اذاخ هلوقك [ ةولصلا ول 1 م اذا ]

 لعغلا نال كملق -:لعفلاب لعفلا ةدارا نع رجعي نا راج مل تلق .ناف - لعغلا ةدارا كارما! نا ىف هياء
 بر و و و 004

 ىع ربع امكف هيعادو صولخ و هلهم و هيلا ةدصق ئهاو 4 «ثدارا و هيلع لعافلا ةردقب دجوي

 -200- ان . 32 5 . | 0 ٠

 و را ردطلا ىاع ناردقي ال يا رصحي 0 ى هعالا و ريطيإال ناسنالا ماوض 5 لعغااب كيعلاا لع ةردقلا

 ردع 2 ةىاعالا لف نسرداق 5 نإ دعي نيلعاك ّئ 3 اًنيلع ادعو هديعن ىلاعت هلوذ 5 هنم وراصبالا

 لا ماقم كيفما ميقا ةدارالا و ةردقلا نع بيبسم لعفلا .نآل كللذ. و لعفلاب لعفلا ةدارا نع

 لكلا نع ردعت تاتو نيد امك مهلوق بسلا 0 بّيسملا ةماقا نم هوحن و مالكا زاجإل و امهنيب ةسبالملل

 ةرلصلا ىلإ مَُمُف ىذعم ليق و - هنع بجسم وه يذلا ءازجاا ظفاب ءازجا بسبع وه يذلا أدتبماا

 ثنلق ىاف - هيلإ مايقلاب هل دصقلا نع رجعف ةلاحمالهل !ذصاق ناك هيلا ماقو ءيش ىلا ًهَجوَت نم نال اهومتدصق

 نوكي نا لمت تلق  هيجو امف ثدح“ ريغو ثدح# ةولصلا ىلا مئاق لك ىلع هوضولا بجوي ةيالا رهاظ

 هلا و هيلع هللا قلع هللا لوسر نع و - بدخال نوكي نا و ةصاخ نيثدحملل باطخلا نوكيف بوجولل ر مالا

 ىلع أشوت نم مآسو هلإ و هيلع هللا لص يبنلا نع و - ةولص لكل 110 مهنا ةدعب ءافلخلا و ملس و

 اع مسم رنغلا موي ناك اماف ةولص ىلكل أضوني ناك هنا مالسلا هيلع هنعو  تاذسح رتل فلل | يكل

 رمعاي هتلعف ادمع لاقف هعنصت نكت مل أيش كثءعخدرمع هل لاقف ذحاو ءوغوب سمخلا تاواصلا :ىلصف هُيَفَح

 باجبالا هجر ىلع ءالؤبل مهريغو نيثدحملل الماش رمالا نوكي نا زوجي له تلق ىناف  زاوجلل انايب ينعي

  ةيمعتلا و زاذلالا باب نم نيفلتخم نيينعمل ةدحاولا ةملكلا لواذت نالال تلد  بدخا| هجو ىلع ءالؤبلو

 اهلوخد اّاَف اقلطم ةياغلا ىنعم ديف ىلا - نست مث ضرف ام لوا ابجاو .ةولص لكل دوضولا نك ليقر

 راسعالا نال ةرسيم ىلا ٌةرظنف هلوق جورخاا ىلع ليلو هيف اممف ليلدلا عم رودي ٌرْمَآف اهجررخ و مكن ىف

 ارسوم وا ارسم نيقلاعلا اتلك يف لكم ناكل هيخ ةرسيملا ثلخدول و ةآعلا لوزت ةرسيملا دوجوب و راظنا دال ةلع

 تظفح كلوق لوخدلا ىلع ليلد ةيناممو لاصولا بجول لهللا لخدواو لبا ىل ء ماهصلا اومن كاذكو

 مارا نشل نمر ىلاعت ةلوق هذم و هلك نارقلا ظفحأ قوسم مالكلا نال ةرخآ ىلا ةلوا نم نارقلا

 ىلاعت ةلوق و - هلخُدي نا ريغ نم سدقملا تيب ىلا هب ىرسيال هّناب ملعلا عوقول ىلا جملا ىلا

 اهوخدب اومك<ف طايتحالاب ءاملعلا هناي نخاف نيرمالا دحا ىلع ةيف ليلدال نيبعُْلا  ى ارو - قفار هلا, نيأإ

 ماس و هلإو هيلع هللا قل يذل دخلا ن عدو اع اهالخدي ملف نقيتمااب دؤاد و فز ذخا و ليبعل) ىف



 ( صععم )

 هو رص اد" مهارو هما © َّ م 5 نه ةص ىلا 6 21 2111 ف 2 هللا ”مكماع امم

 مولا © باسحلا عيرس هللا نأ ةللااوغتا و ” هيلع هللا مسا ارركذاو مكيلع ى عما امم اولكف ! مكملع امه

 تمول نمت طَصْملا و.“ مأ لج مكضاتطو ٠١ هل لح بن اونو سيلا معطي َ 7 لا 2 ؤ همه 5 هدم ع - ص 0 بنكلا اونو نب نلإ ماَعظو * تبحللا م مك لَخأ
 همم صو ه عء يرو ردد رو جممر صممسإ - (١ءممع*-

 - اذ 5 يجف سمع نفصل نهروجا نهومتيتا اذا مكلف ىمبتكلااوتوأ يذلا نم تنصحملاو

 جانحا ناو ةقئاقح و هةفئاطل ىلع مهصوغأ و ٌةيارد مهرعلا 5 ل ا ٍلققأ ي نم "ل هذخايال نا املع ذخأ

 مانا ريراجذلا اقتل دفع ضع و همايا عياض دق نقنم ريغ نع 201 نابكاوملا ترس

 ورددو# جو

 نهم كيف مكفرع امم وا - لقعلاب بسقكم و هللا نم ماهلا نال بميلكتلا ماع نم [ هللا مكملع امم ]

 عرقر  هنم لكايال نا وهيلع ديصلاك اسماو هثاعدب ةفارصناو هرجَرب ةراجزناو هبحاص لاسراب ديصلا عابتا
 051 57-200 02 ٍ 3 26م مو

 ىدعل ماسلا هيلع ةلوقل هنم لكأيال نا هبحاص ىلع كاسمالا و  اريثك ناكرتشي لعفو لعفار فيفخخلاب نيبلكم

 قرفو لكأت الف ىرزابلا لكا اذا هنع هللا يضر يلع نعو  هسفن ىلع ىسما امذا لكأت الف هذ لكا ناو متاهح نب

00 : 2 5 1 3 
 رجتعي ما نم مهلم و ريطلا عابس يف هوطرتشي مل و برضلاب بدّرت اهنال لكالا كلرت مئاهجلا عابس يف اوطرةشاف ءاملعلا

 مهفعفللا يضر ةريره يباد صاقو ىلا ند هععو ناملس نعو - ضعبلا و لكا كلاسما نيب قرفي ملو الصالكالا قلو

 هللا مسا اوُكْدا و ] هلوق يف ريمضلا عجر مال تق ناف- لكف هياع هللا مسا تركذو كلُ يقبو هيلي بسلكلا لكا اذا

 عراوجلا وم ثمل ام ىلاوا - هتاكذ مّتكردا اذا هيلع اومسو ىنعم ىلع نكسم] اص ىلا عجرب نا امإ تلف - [ هيلع

 اوك عيمج ليو - مهعئابذ وه ليق [ بنك اردو يذلا ماعط ] ةلامرا دنع ةيلع اوم يا

 ىلع اوسيل لاق و بلغت ىنب ىراصن ىنثتسا هنا هنع هللا يضر يلع نع و - ىبراصنلا عيمج كملاذ يف
 سابع نبا نع و هللا همحر يعفاشلا ذخا هب و رمخا برش الا اهنم اوذخأي ماو ةينارصخاا

 هباحماو ةفينح وبا ذخا هب و نيعباتلا ةماع لوق وهو سأبال لاقف برعلا ىراصن مئابذ نع ناك

 ةادنعب نا رزبرلا نويرنإا شم نافنم مه هابحاص لاق و ةفيذح يبا دنع بانكلا لها مكح يئباصلا 1

 مهب نسم هقف سوجملا ام) و  باتكلا لها نم اوسيل ءالؤهف موجنلا نودبعي و اباتك نردرقي ل فنص و ةكئالملا

 هنا بسيسملا نبا نع يور دقو - مهئاسن حاكن و مهحّئابذ لكا نود مهنم ةيزجلا ذخا يف باذكلا لها نع

 كللذب هرسآ نإ ورْوتوبا لاقو - سأب الف ميبذي و هلل | مسا ركذي نإ يموجملا رماف اضيرم ملسملا ناك اذا لاق

 نينمؤملا ماعط مهيب اًسارح ناكول ةذلل مهومعطُت نا مكيلع ال [مَل لج ْمُماَحَط و] هاسا دقو سأب لف ةحصلا ىف
 - مهفطْنل نينمؤملا ريخت ىلع تعب نيصيصختو فئافعلا اورئارسلا [تفمحماز * مهماعطا مهل غام مل

 تائيانكلا ءامالا امو  ىنونم فئافعلا ريغ حاكن كملاذك و  قاغتالاب نوحاكن مضي تاماسملا نم 0

 تايباتكلا حاكذ ريال ."رمع . نبا .ناكب و 5 يعناشلا هفّلاخ و تاملسملاك نه ةفينح يبا دذعن

 و - ىسيع اهبر نأ اهلوق نم مظعا كرش ماعا ال ل 55 تاكرشملا اوحمتت و لو هوقب يلح و

 0 يدم ار رافعا [ نينصحم 1 نئموي مهل صخر امنا و تاماسملا هللا رثكا لق ءاطع نع
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 5 مو س 24 كو سموم 0 ءمم اس ٠.٠ ٠ معمر 2م همم اما مو ةرلوعم ذم

 روهغ هللا ن ناف ملل فئاجتم ريع ٍةَصْمْخَم ف ٌرطُما مك 1 انيد مالشالا مل ع قلقعَت ماع قفار

 0 م6 بامر - مم

 نونوماعت نينلكم راو نم ممْلَع ام و تديطلا ممل لجأ لق " مهل لآ دم كولحسي' 8 ميحر

 . را ممكيفك [ منيو مل تك ] ةيشخلا ىل اوصلخلا و [ ينوشحا و ] نيبلاغ اونكاس دعب نيروهقم

 مهعرافي' ص اوفُك اذا ديرذ امااخا ّلمك و كلملا اذل لك مولا ٌكولملا لوقت امك ىل اهلها ليلا تدلعج و مكردع

 مارحلاو لالعلا ميلعت نم مكفيلكت يف هيلا نوجاتحت ام:مكل ثلمكا وا - مهيغابم و مهضارغا ىلا اولصو و كافلا

 اهلوخدو ةم متفب | يتسن مكيلع تدمتاو ] كاهتجالا لوصار سسايقلا نيناوقو عئارشلا ىلع فيقوقلا و

 وا اهرازع تيبلاب ٌفطِب ملو كرْشُم مكعم م 2 ملا" نا نأ و مهكساذم و ةيلهاجلا رانم مدهو ىنيرهاظ ىنينمأ

 ةنال كلذا يتمعن مكيلع تمعتاو مكذيد مكل تلمكا موهلا لاق هناك عئارشلا و نيدلا رما لامكاب مكه يَنمعن ُتْممْنا

 ىنيدلا وه هناب مكتنذآو نابدألا نهب نم مكل هّثرتخا ىئنعمب [ قيود مالسألا مل تِجضرَو ] ماسالا ةمعن ىم تا ةمعن ل

 وص نَمَن] هلوق لصتا مب تناق نأف - ةدحأو هما مهتم هذه نإ ايد ماكسالا رجع خابت ن 0 ئضرملا

 هذه ميرحت نال ةذعب ام كتللذك“و ميرعللا خلحتم ا ةيطلا ضارخعا قشف مل هلوقو تامرحملا ركذب تلق

 هانعمو للملا نم ةريغ نود نئضرلاب توعنملا مالسالا و ةماقلا ةمعنلا و لماكلا نيدلا ةلمج نم ىثئابخلا

 ىلاعت هلوقك هلأ فرحذُم ريغ [ ملت فناجّنُم ريغ] ةعاجم يف [ ةَصْمْخَم يف ] اهريغ ىلا وا ةتيملا ىلا رطضا نمغ

 ّلحأ ادام ] ةدعب عقر كملاذلف لوقلا ىذعم لاوسلا ىف « كلذب هذخاوي ال [ وعم هللا ناد ] لا لَو ابرك

 كنوع ْسَي نال نلاق امل ةيكح انل لحأ اذام ْلَقُي مل امناو مهل ّلحا اذام كلل نولوقي .ليق هناك [ مه

 هربخ مهل ّلحاو أدنابم ادام و - اباوص ناكل اذل لحآ و ناعفال ليق ولو نلءفيل ديز مسقأ لوقت امك ةبيغلا ظفلب

 نانو نم مهيلع مرحام مهيلع يلث نييح مهناك معاطملا نم مهل لحا اذاه دانعم و مهل 1 ِء يش يل فلوقك

 د ا اهنم ثيبخب سيل ام يا [ تنبيطلا مُكَل لح ] ليقف اهنم مهل ناطر لاعاا اولأس لكاملا

 ّلحا يا تدبيطلا ى لع فطع [ درزن ارقتن مون لينتج“ سايق را ةّئس وا بانك يف هميرعت

 بساوكلا حزاوجلاو 'ذ اوكف اهباوجو ةيطرش ام لعجت وا فاضملا فذعن متملع ام دِيص و تابيطلا مل

 بّدوم [ بسآكملاو ] نيشاشلا و زاجلا ورقصلا و باقعلاو رمخلاو دهفلا و بسلكلاكٍر بطلا و مئاهبلا عابس م

 فيقثتلا و بميدانلا قرطو ليعلا نم .ملم امب كلذل اهضئار و اهيحاصل دهصلاب اهيرَضَمو حراوجلا

 وا - هسنج يف هترثكل هظفل نم قّئشاف باكلا ىف نوكيام رثكا بسيداتلا نال بسلكلا نم ةقاقتشا و

 يذلا بساكل ١ نموا - ٌسنالا ةلكاف “كلبالك ىم اجلك هيلع طاس مهلا مالسلا هيلع هلوق هذم و ابلك ىمسي عبصلا ىال

 تلق ناف - ْممْلَع نم لاغأا ىلع نيبلكم باصقنا و هب ايراض ناكاذا اذكب بلك وه لاقي ءرارصلا ئعف وو

 هملع يف ًاريرعت حراوجلا ملعي نم نوكي نإ اهتدئاف تاق  مثماعب اهنع ينئتسا نق و لاحلا هذه ةدئاف اس
 8ر20 وهم -

 نلك لع ىلا يهو ةليلج ةدئاف هيف و - فانيتسا وا ةيناث لاح [ نهنوملعد و ] بميلكتلاب افو.دوم هيف ايردم
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 يعل هب هللا ريا لهل ام ورز مَ ا هيلا ميَلَع تسرح © ٠ باع يدش هللا نا * هللا

 اومسْفتسَت نأ و بسصُنلا َّى اع ميز امو مليك ام 1 0 لك اك و ٌةحِبطللا ٍ يراسل ةذودوملا و هو همممص ىو < ّ ا ا فت هي 055 < م عريس مددو © 2 9 32
 مكنيد مكل تلمكا مويلا نوشخا و مهوشخت ل ع ادرك يذلا سني مولا قسن 0 مالا مرسم مربس رب ةمولر مهل مىممه ”يلءدس مع

 يلا [يغب هللا ريل لها امو ] هك نم مشت مل نولوقب ر اهنووشي رعابملا ىف مدلا وهو ديصفلا و اهغنا
 ثتام ىتح امرة ينلا [ فيما و ] هحبذ دنع علا تل يبا مهلوق وهو غب هللا يغل توصلا عفر

 لبج نم تورت ىنااو - تنام ىنح رجحوا اصعب اًبرغ اهرنخلا لا ةدودوملاو ] بمبسب تقفخلاوا
 ام آلا .[ مُتيِكَد املا ] ةضعب عسلا نكأ امون يطقلاب تتامف ىرخا اهّنَحْطَن يتلا و  تتامفرُدب يف وا

 نع ةيارر يفد - ةرطتملاو هللا ا ةةهلاذوأ ٌبدشت 3و حوبذملا ٌبارطضا برطضي وهو هتاكذ مكردأ

 ةراجح مهل تناك [ بصُنلا 3 اع مبذ م عّجسلا ٌلْيكآَو و ساجع ىبا أرقو - ءاجاا نوكسب عبسلا ورمع يبا

 ٌباصنالا ىَمسُت اهيلإ هب نوبرقتيو كلذب اهنومظعي اهيلع محلا نوحرشيو اهيلع نوحبذي تيبلا لوح ةبوصنم
 ٌبصُتلا مرقو  باصن دحاولاو عمجوه ليقر  هئَدبعتال بوصنملا َّبصْخلا اذو * ع * ىشعالا لاق دحاو تبمصخلا و
 ازغوا اوفس دارا اذا مهدحا ناك  حادقلاب ماسقتسالا مكيلع مرح و [ مازالاب ارمسقتست نإ ]دانا نكس

 اهضعب ىلعو ىئر يناهن اهضعب ىلع بوتكم ىهو جادقلاب برض رومالا مظاعم نم ارماوا اًحاكنوا ًةراجتو ١

 اهلاجا لْفُعلا جرخ ناو فكسمأ يهاذلا جرخ نا و ةقيطل ل ىضم رمألا جرخ ناف لْفُع اهضعبو يبر ىنرما

 ماب زعم رق نايف رالزلاب هل مسقي مل امم ة ةفرعم بملط مالزالاب ماسقتسالا ىنعمف  ادْوع

 مهيلع مرح ام لرافت ىلاوا ماسقتسالا ىلا ةراشالا [ قسف م3 ةمولعملا دايصنالا ىلع روزجلا

 مالزلاب هريغو رفاسُملا ماسقتسا ناك مل تلق ناف - اذكو اذكو ةتيملا وانت مكيلع مرح ىنعملا نال
 عي 3 لاق و بويغلا مالع هب رئاتسا يذلا بهغلا ملع يف لوخد هنل تلف -اًفسف لاعاا فرن ومحم

 لبر نينوما .هلوق وا هطابنتسا ىلا و اًقيرط.هيلا نا داقتعا املا اتيبْيَعلا ١ ,ضرألا) ودا تومسلا ( كفر نك

 َترلاب كارا ناكن او -ةباثملا :ذهب نومجنملا و ةدهكلا و ةاهن وا ةرم) هذإ هيردي ام و هللا ىلع دارنا ىبر ىناهنو

 دارا امنا و هفيعب اموي هب نري ما [ مولا ] «رهاظ هرمأف مهمانصإ دنع اهنوليجت اوناك مهنا يور دقف مّنصلا

 و اباش سمالاب تنك فكاوقك ةيتألا و ةيضادلا ةنمزالا نم هينادي و هب لصتي ام و رفاعلا نامزلا

 نآلا *« رعش * هلوق يف نأ هول و كموي مويلاب 0 و كموي لبق ي كلا موهلا سمالاب دير الف بسمدشا موجلا

 5 0 : 8 11 همم ع
 ناكو ةعمجلا| موي كثلزن دق و اهلوزن موي ديرا ليقو 2 نه فيفضعإو * يدبرسم ضيبا امل

 : 2 / َ تل معصم 26 ع تى < 5-5 : مادا جما

 اوعجرت ناو هولطبي نإ هنم اوسيئ [ مكنيد نم اورفك نيذلا سدي ] عادولا ةجح يف رصعلا دعب ةذزرع موي
 1: 3 5 20 5 8 و 5 9 0 0 0 0

 ىفو لجوزع هللا نال هوبلغي نا مكنيد نم اوسي ليق و - مكيلع تمرج ام دعب كئابخلا هذهل نيالح#

 نيبولغم مهبالقن) رراقكلا نم وخلا لاوزو نيدلا راهظا دعب [ مهوشخت كف هلك نيدلا ىلع ةراهظا نم ةدعوب

 5 04ج
 | الل

 املا ةروس

 « جلا
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  7دوب ١ 2

 قلم تعطعتد ندحلا يه ر يدبلا ىم دئالقلا تاوذ اهب داري نا امهدحا - نابجو اهيغف دئالقلا اماو

 اهنم دئالقلا و ليق هناك لكيم و ليربِج و هلوقك يدعلا فرشا اهنال اهب ةيصونلا ةدايز و صاصتخالل يدبلا

 الو ىنعم ىاع يذهلل ضرعتلا نع يبذلا ىف ةغلابم يدهلا دئالقل ضرعقلا نع ىهذي نا يناثلاو - ا

 نع يونلا ىف ةغلابم ةنيزلا ءادبا نع ىبنف نتن يدي اذ و لاق انكيرطت وإ عدا اهدئالق اولحت

 1-0 [ ميو نم ًالضف نوُعتجِي ] مارحلا دجسملا نيدماق اسوق اولحت الو [ مالا تْقبْلا نيا الو ] اهعقاوص ءادبا

 - مهلثمل ضرعتي نا اراكذتسا و مهل اميظعت مهتغص هذه موقل 0 ىضري ناد[ اناوضر د ] باوثلا

 و اهلالح اولخات لوزن نارقلا رخآ نمم ةدئاملا ملسو هلا و هيلع هللا ى يبنلا نعو - ةمكحمس يه ليف

 سيل و ةضيرف ةرشع ينامث اهيف ارسيم يبا نعو - خوستم اهيف سول نمعلا لاقو - اهمارح ومرح

 هللا ىهنف اعيمج نوجح<# نوكرشملا و نوملسملا ناك كزمانتبؤزبا نع و - ةخوسنم يه ليقو - خوسنم اهيف

 نما سجن ىوكرشملا مارلي لضرت أجمل وقم تيبلا حن نع دا وعني نأ نم تلسفلا

 .مهومل جو ثيح م ةلوقب مارس يو يحرم هللا َدِجاَّسَم اورمعَي نأ ند دكرقملل

 لوا نعا ىلع مهنا مهسفناب نونظي اوناك نيكرشملا ناب ناوضرلا ماغنبا و -ِ ةراجقلاب لضفلا داق رسفاو

 - ةفاضالا ىلع ماعلا يبل ىما ال و هللا دبع ارق - مهلظب هللا مهفصوف ةللا ىلا مهيرقب حلا ناو مهنيد

 دعب دايطمالل ٌةحابا [ اًوداطماف ] نينمؤملا باطخ ىلع ءاتلاب ىوُعَتبَ جرعالا و سيق نب ديمح أرق و

 رشك' نم لدبوه ليق و - ءافلا رسكب عيرقو - اوداطصت نا مكيلع حانج الف متللح اذاف ليق هناك مهيلع ةرظح

 هيدعت يف كسك لورجم يرجت لج لهارو مزجملا لح لاقي لفل نلاو و - ءادتبالا دنع ةزمهلا

 ىلع اًبنذ هّتمرجا لاقي و اليا هّئبسك وحن اًبنذ هنمرجو هبسك وحن اًبنذ مرج لوقت نيذثا و دحاو لوعفم ىلا

 مضب يت مرجي لو هللا دبع ةءارق هيلعو اًينذ هّنبسكا مهلوقك نيلرعفم ىلا ةزمهلاب لوعفم ىلا يدعتملا لقن

 ةزمهلا يقفب [ مودم نأ ]و -اًوتعَت نأ يناثلا و نيبطاخملا ريمض نيتءارقلا ىلع نيلوعفماا واو ءاهلا

 نآل مرق ضغب مكبسكي ل و ىنعملا و - نونلا نوكسب عيرق و - ضغبلا ةدش ناذشلا و ةلعلا ىنعمب ناّدشلاب قلعتم
 و مودي نأ هاا هبل دوق ينوب ةيلتزتلا نانا عكر "نإ رق و هلع متلمكت ال و ءادتعالا مكردص

 وأ - ةرمعلا نع ةيبيدحلا موي نينمؤملا و هللا لوهر ةّعم لها عنم مارعلا ىهسملا نع مهايا مهدم ىنعم

 آ و ] ءاضغلا) و وفعلا ىلع [ ىوُقُنلاَو ربلا ىلع اونواَعت و ] مهب هرركم قاحأاب مهنم ماقتنالا ءادتعالا ىنعم

 ناوتذم و منا لك و ىرقت ررب لكل مومعلا داري نازوجي و - يغشنلاو ماقتنالا ىلع [ ناودعلا و مل ىلع اونواعَت

 فتح تومت ىتلا ًةيميهبلا تامرعملا هذه نولك اي ةيلهاجلا لها ناك « راصتنالا و وفعلا ةمرمعل لوانتيف



 ( سععإ )

 50 * اعوكر رشع ةنس و ةيأ نورشع و ةلاص ىهو ةيندس ةدئاملاةروس « >2 اهتاملك
 | مرعبرع ' 7 . ممرعم

 © محلا نمحبلا هللا 0 ٍِ

 َ 00 يااا ىلع ريع مكيَلَع ىلدي ام ال ماعلا ؛ ةميهب مهل ثلحأ * 0 0 0 يذلا ل
 مى عمم هذ

 وو ديالا أو يدهلا لو مولا ريشا 1 هللا رئاعش ولت كما يذلا 0 © يري اص مكحب هللا 5

 هج هه الج وح كلظتس

 ةدئاملا ةروس

 ةوعحنو لجحعلا دقعب هيّش قتونلا دهعلا نقع وح مهديعب نول هنم و هب نئفوا و دبعلاب ىفو لاقي

 هور ءبامرعلا اةتيدرلوهل و جانعلا اودشأ « مهراجأ اًدقع اودقع اذا موق ٠ يشبه .ةثيطعلاب لات

 مهنيب نودقعي ام يه ليق و  فيلكتلا بمجاوم نم مهايا همنا و ةدابع ىلع اهدقع يتلا هللا نوقع

 ةللا ىوتقمي اهنا رهاظلا و اهرحن و تاعيابملا نم نوحسامتي و هيلع نوفلاغأي و تانام الا نوقع نم

 وهو ليصفنلاب بقع مث المجم مَنُك مالك هناو ةمارح ميرحت و هلالح ليلعت نم هنيد يف مهيلع

 يهر نايجلل [ ماعنلا ] ىلا اهتفاضا و رعجأا و ربلا ىف عبرا تاذ لك [ ةميهبلا ] -هدعباسو ْمُكَل ثّلحأ هلوق

 مكيلع ىلّثُي ام مرح ا [مكحلَع ىلثي ام لا ] ماعنالا نم ةميهجلا هانعم و ةضف متاخغك نم ىفعمب يتلا ةفانفللا

 - ةينامثلا جاوزالا ماعْنألا و -هميرحت ةيأ مكيلع ىلني ام لارا - ةئمملا مكيلع تصرح هلوق ودن نم نارقلا نم

 ىف ,مئاهبلا سنج نم اههناديو ماعناا لئاسب ام اودارا مهناك اهوحنو شدولا رقب و ءابظلا ماعنالا ةميهب ليقو

 نم لالا ى اع رع [ ديصلا ىلع ريغ 2 هدشلإ ةسبالمل ماعنالا ىلا كشيضاف بايثالا مدع و رارذجالا

 نوفعلاب اوذوأ هلوق نع ةباصتنا نا شفخللا نع و - ٌديصلا نيلعمت ال ءايشالا هذه مكل تلحنأ يل معَ ينريمضلا

 ديصلا نم مكءانتما لاح يف ماعنلا عب مكل انالحا ليق هناك دْيّصلا يلع نع لاح [ رحمن و ]هلوق و

 محلا و  ةحاصم و ةيكح هنا ملْعَي و ماكحالا نم [ ديري ام مكحي هلل نا ] -مكيلع جرعات نومرشم جتنا ر

 نم كلسشلل اًملَع و اراعش لعج يارعشأ ام مما وهو ةريعش عبج [ رئاعشلا ] - مرحملا وهو مارح عمج

 مارحالا نم اهب فرعي جالا تامالع يه يتلا لاعفالا و ىعسملا و فاطملا و رامجلا ىمارم و يحلا فقاوم

 بْرُقُث و ثيدلا ىلا يدهأ ام يذهلاو - معلا رهش مارحلا رهشلا و -رحذلا و قلعلا و يعسلاو فاوطلا و

 ةدالق عمج دئالقلا و جرسلا ةيدَج عمج يف يىدج لاقي امك ةيذه عمج وه و كئاسنلا نم هللا ىلا هب

 مهو ةردصاق مارحلا ىجسملا اومأ و - هريغوا رجش ءاعا وا ةدازم ةرزعوا لعن نم يدهلا هب دلك ام يهو

 ناز اهب نيكسنتملا نيب و اهنيب لاب ناو رئاعشلا ةمرحب نواهقي نا.ءايشالا هذه لالحا و - رامعلا و جايا
 ةهلح# غواب نع عئملابوا بصغلاب يدهلل صرعدي ناو محلا نع سانلا هب نودصب مم محلا ربش م اوثدعت 3 : : - 2 4 :

84 

 ءرعأ ||

 ع

94 

 ع



 ع ءاشكلا كرون

 4 ءرجلا

 ( مع
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 0 1 ممم س يام 10

 ملأ نإ اهرب وهو ردم مم ولا دلو هل سيل كله اًررسا نا * ةّللكلا ىف مُكيَنع هللا لد

 ظح لدم ركدللَ 5 اجر وحلا 1 ناار قلوب امم نخل 57 نينا اًقناك ناد * لَو اهل نكي
 2 8, هس 1 - هم معمم ع ةمءوعم

 000 ب لعب هللا و * اولصت ا ملال 8 ديدنالا

 و مهقيفوت ىنعملا و - مالسالا قيرط وه وأ ميسم اًطارص ص ] هتدابع ىلا [ هيلا مهيدهيو ] لضفتو قحدسم

 ماع ةّكم قيرط يف ملس و هلا و هيلع هللا ىلم هللا لوعر ناك - ماكحالا نم لزن ام رخآ هنا يور » متيبثت

 اضيرم ناك ليقو - ثتام نا اهئاريم نم نخأ مف اًدخا يل نا لاقف هللا دبع نيرباج داتاف عادولا ةيبح

 عفترا [ كله اًررما نا ] تلزخف يلام يف عنصا فيكن ةلالكي ذا لاقف مآس ) ةلاو هيلع مللا ىلص هللا ل اوسر ةداعف

 كرما كلله نا يا لاعلا ىلع بصخلا ) ةفصلا يلع خفرلا [ دلو هَل سول ] لع” و رهاظلا ةرسغي رمضمب ارم

 تخللا طقسي نبالا نال ىثنالا ىلعو ركذلا ىلع ةعاقيا زوجي كرتشم مساوه و بالا دل اولاب نارملا و دلو ىيذريغ

 نود بال وا مالو بال يه يتلا تخلاب و هذع هللا يضر سابع نبا بهذم يف آلا .ثنبلا اهطقمتالو
 مال تالا اما و نوبل ظح ٌلْئم ركل لاق و ةبصع اهاخا لعج و فصنلا اهل ضرف هللا نال ملل يذلا

 سكعلا ىلع رمالا رد نا اهثري اهوخاو [اهّنريَوُمَ] اهيخا نيبو اهذهب يؤسم ثيراوملا ةيأ يف سدسلا ابلف

 حالا طقسيل نبالا تلق ناف - تذبلا نود حالا طقمتي نبالا نال ىببا يل [َو امل نكي مل نا ] اهدعب هئاقب و اهتوم نم

 ىلا دلاولا ءافننا مكح لكوو دلولا ءاغقنا مكح ندب تلق - دلولا يغن ىلع رصٌققا ماف طاقسالا ىف ةريظذ بالا نافةدحو

 اسيلو حالا نم ىلوأ بالا وركذ ةبصع رالف يقبامف اهلهاب دمع اوقحلا مالسلا هيلع هلوق وهو ةّسلا نايب

 دلولا نال كلاولا ءافتنامكح ىلع دلولا ءافقنا حب ْلَدَي نازوجيو - ةذساابرخآلاو باتكلاب امهدحا نيب نيمكح لواب

 لواذتت ةلالعلا نالو دعبالا ءافتنا دذع ثري نا ىلراف برقالا دافننا دنع خالا ثرو اذاف دلاولا نم تيملا ىلا برقا

 دمع جرب عب لولا صقل# انام ر خللا, ءافتن)» قلع الاوز امهدعإ ءاقتن) نكذ | ناك اجقمجت لولا وا بلاؤلا تافقنا

 نيتخثا ةوخالاب ثري نم ناك ناف هلصا تلق - [ ةوخا 3 ناو - نتن َنَنَك نا ] هلوق ىف عمجلا و ةينثنلا

 امكف كلما: تمناك قم ؛لهق: امك اوناك نا و - انك ناك ليق امنا و اثانا و اروكذ ةوُحألاِب ثري نم ناك نا و

 ربخلا .ةيتثت, ناكمل اًونأك و.- انك يف ثوب نمر يمض عمج و يفت لذكر بغلا ثينات نامل ن مرهه فيتا

 نا ةهارك هافعم و هل لوعغم [ اوَُضَت نأ ] ةروكذلا مكحل ابيلغت تاوخالا و ةوُخالا ةرخالاب دارملا و هعمج و

 ثرو ةنمئسو نمئرم لك ىلع ٌقدصت امتكذ ءاسنلا ةروس أرق نم ملسو هلأو هيلع هللا ىلص ّيبنلا ع  اولضت
 - ٠ 5 8 لأ - - 1 .؟تع ٍِق

 * مهذع زواجي نيذاا نم هللا ةيشم يف ناك و كلرشلا سم كرب و اررع# يئركشا ندكر جالا نم ياعا واناريم

 . مس لب سسسسم



 ( معو )

 0 7-0 ن.ويلصلا 1 ل حل اماف © اًعْيمَج يلا ضيع ص ء فكَتْسُي
 مر ه سها ور“ مهيب و هدو همم م هم دم جل 6 6 مدرعم تاس

 اوما - سكك © اًنيِبُم 0 7 00 ناهرب ل 0 5 اريصن ال و ايو هللا
00 

 طل, كر تفتسي
 ةماعلا م ل ها معتم هر 22 -

 1 © ميسم اطار هيلا مهيدي لضفو هنم ةمحتز يف ماحد يسب نإ + اًومَصَتْماَو هللاب

 عقرفي نل مهل لاقي نا بجوف ةيدوبعلا ةلزنم نع رجسملا عفر يف مهولغو ئراصفلا بهذم درا قيس امنا
 فييف ةيدوجعلا نم نوبرقملا ةكئالملا فكذتسي ىل ليق هناك ةجرد هنم عفر اوه نم الو ةيدوبعلا نع ئسيع

 لوق ةلاثمو ذ ةلزخم مهالعاو ةجرد ممل مهذوكل نيبرقملا صيصخت ةنيب هاظ ل ةيلع لدي و متسملاب

 رحجلاب دصت هنا يف ةبجش ال « ا ٍِك اي جاومالاوذ رحجلا الو « متاح دواجي نمم ةهلثم امو + رعش « لئاقلا

 يا 00 هل هلوق ةيالا ةذه عم 20 3 هللا ناكر درجلا ىن متاح قونوه امم .جاومفالا ا

 ف نا يرد - ريغصخلا ى اع هل ادييع هنع هللا ىضر يلع ارقو - نبلا قرفلاب فرثعي ىنح 00

 لاق ىسيع اولاق مكيحاص نمو لاق انبحاص بيعت ما مآهو ةلاو. ةيلع هللا _ىآض هللا لوسرل اولاق. نارك

 نا كزذف ىلب اولاق هلال دمع ندين اير اهنا عل اهنا لاك هنيدي هللا دبع هنا لوقت اولاق لوقا للاب

 فمذتسي ناب ىلواوه ناكل ناكنتسا عضوم ناك ولف هذم هل اوفكنكستالف فلذ نم ىسيع فئنتسيال

 ىلع فطعي نا اماولخب ال تلق - ةعلملا ل و هلوق فطع مالع تلق نا. - هب قصلا راعلا نال

 ةدابعلا ىنعم ىلع هتلادل فصولا ىنعم نم هيف امل دبع ينردتسملا ىلعوا نوي مسا ىلاعوا ميلا

 نع تففارحث | ضعب هيف ام ىلا ةريغ ءادأل رهاظاا وه ميمعلا ىلع كفطعلا# دونا اميعر كرت تروم و

 0 نر وه هللا ددعلا نإ ارا ةياوودعلا» قيوصرم قرع نم ال ووه نوكي نا فناي ال ييسملا ناوهو ضرغلا
 امهدحا - ناهج و هيف تلق - ةهجو امف فطعلا اذه يف هلل ادبع ٌةعامج مهو ةكئالملا كلغ نت نقيباتت ناك

 ةياع هلل اًدبَع ةللدل كلذ نذحف هلث !نابع اونوكي نا نوبرقملا ةكئالملا الووا ةكئالملا نم دحاو لك الو كاري نا

 اهرسكو ىنيشلا مضب مرهف ى ترق - لاوسل ١١ ١ذه حاط دقف ادِبَع يفنريمخلا ىلع مهتفطع اذا اما و - اراجبلا

 وطار قترفو لع ل ف قتلاو نيقيرغلا ىلع لمتشا هنل لصفملل قباطم ريغ ليصفتلا تلقاني

 بكلذ صو هب لكن هيلع جرخ نمو ةامح ل اسك ةيلع جرخ مل نمف جراوغلا مامالا عمج كلوق لثموه تلق

 ىناثلاركذ ىلع لدي امهدحار كذ نالو هيلع ليصفتلا ةلالذل نيقيرفلا دحاركذ فذ نا امهدحا - نيهجول

 نادحالا ناوهو يناثلاو - هب اوَمَصَتعإَو مللاب اونا يذلا اذه بيقع هاوقيف ليصفتلا ىف دكر كان نك

 زير ريكتسياو «ةدابع نع ل نم را «ذاكف مهب ليئنتلا ةامح ين الخاد ناكو مهمغب امم مهريغ ا

 يد ناهرجلاب دازاوا ارق[ يملا وغلا ناهرملا] « هللا باذع م ءييضتامير نيلماعلاٌروجا ئأر اذ رسل
 0 تبتسم رءوس صم

 باو يف [ لضف وهنم ةمحر 8 ]زجعملا بادكلا نم ةةدصي و هس ام ىيبملا روخلاب و هللا كيشيرر ١ قع



 ( سرع )

 . م 1 0 هاو مريم دم مه 0235 م لاي عاد 6 ١

 اشبو 0 لااا 06 8 نفع نحاو اهلا هللا الإ * معَ اْيَح اوهَتنا * هلت اووف
 2 76-0 3 ب دع دوما د غ ل

 ط

 خرماو نوبرقملا ةكئلملا لو هلل 0 نوكي ن نا مجسملا يذل ل 8 الذكر للاب قيفكاو 3 ضرالا |

 اردصقا يل مك اريخ لاقفرما ىلع مهلمْعَي هنا ملع ثيلثتلا نع ءاهتنالا ىلعو ناميالا ىلع مهثعب امل هذا

 [ مكذيد يف اولغت) ] ديحوتلاو ىاميالا وهو ثميلثتلا و رفكلا نم ةيف منا امم مكل اريخ ارما اومن را

 نع هعفر يف ئراصنلا تلغر ةدشر ريغل ادواوم هنلعج ثيح هتلزنم نع ميسملا طح يف دوهيلا تلغ

 معو ماو كارلوراو' كليرشلا لمة نيزك وهو :[ايقعلا ا هللا ىلع اواوقت الو ] اهلا ةراعج تيح هرادقم

 ريغ نمر يغ ال نرما و ةتملكب دجو هذال ةنم ةملكو للا ملك ىسيعل لوقو - تّيسلا نزوب حيسملا املا اننا نيحف وو

 حور يذ نم زج ريف نم دجو حور وذ ل هللا حورهل ليقو - ةفطن الو با ةطساو

 اهقلا ] ىنعم رةصلاخ هثردق و هللا دذع نم اعارتخا عرتخا امنا و يع بالا نم ةلصفنملا ةفطنلاك

 وه ىنولوقي مهنأ مهنع ةياكحلا تقم ْناف فرذعم أدتبمر بخ إنت اهيف اهلّصَحو اهيلا اهلا [ َميرَم ىلا
 موفقاب و تاذلا بالا مونقاب نوديرب مهناو سدقلا حور منفأو نبالا مون و بالا موق مهناقا ةثلث دحاو رهرج

 نارقلا هيلع لدي يذلا و ةثلث ةهلألا هريدقتف آلا و ةثلث هللا هريدقتف ةويحا سدقلا حرر موذقاب و ملعلا نبا

 تن هاوق ىلا ىرت الا | ميرم نم هللا كلو ميبسملا نا و ةغلأ ٌةثلث ميرم و ميسملا و هللا ناب مغم ميرصتلا

 ضيفتسملاروبشملاو للا ىبب اهلا نوضِنْلا تتاَقوأ : هللا نرد نم نيل يم ْيَنردحْلا سّنلل تف

 مجسملا امنا ىلاعت هلوق هيلع لدي و - مالا و بالا ةبج :نم ةيتوسان و ةيتوهلا ميسملا ىف نولوقي مهنا مهنع

 ثيح نم لج وزع هللاب هلاصتا ناو مهتاهماب نارالا لاصتا اهب لصتا ميرمل دلو هنا تبذاذ 0 ىبا ىسيع

 هوقو ءابألاب ءاذبالا َلاصتا هب لصتي نإ ىفنف با ريغ نم اًيح اًدسج هعادتبا و هرماب درجوم هنا و هلوسر هنا

 اسييطت ع تاما نتوامل ركبنا هيمن تقم ةورمع ةيكشن قم قرا هللا اكسو[ نو هل نوعي نا ةئاطتبس]

 مالكلا نا ىلع دلو هل نوكي ام هناحجس يل ىنوفلا عقر و ةزمفلار صكب نوكي نا نسعلا ارقبوت اهواقلم نوكيا قا

 هقلخ اهيف ام لك نأ ي ذعي هيلا بس امم هبيزنتل ناكل ضرألا ىف امو تومسنلا ين ام هَل ] ناتلمج

 ماسجللا كيف 8اس ماسجللا ىف مصي امنا دزجلا نا ىلع هنم رج هكام ضعب نوكي فيكف كلو
 نأ ١ هيلا ءارقفلا مهو مهنع ينغلا وهن مهروص) هلك قاغلا هيلا لكي ةيكو مللاب بكرا ةلضارخلاو
 سس ماو

 الو ] كعبماب كّدخ نع هئيعن اذا عمدلا ثتفكن نم رع هسفنب بهذي ناو فناي نا هريس دي

 6 لوح نيذلا وا 0 ا احا - . هنم نيلناوع نشف [ 0010 ةَكماَملا

 علل نا ا د يضنقي ) ا و نإ منا و كرر قير دال زعكلاوا نيفعملا نا ' نول



 ( مسرعا )

 8 ير هماعب هلزنا كليا لن ام نقي هللا نكأ © نيْمَح ارز ل لسرلا كعب 1 4 و* هوم

 ج5 رق نبل نام اهم ةلج الع كرا رس م نكتم تل كا هكا يعل
 سد هعيرس هم 0

 و ارهسُي هللا ىلع كلاذ ناك انآ نيف نيدلخ ملعج قزرطأل 6 فرط مدع الو مل فمي هللا يع و

 و ترمسلا يف ام ل ناف اورق ناو رب اوصاف مكبر نم قلاب ا ةبسق قتل 53 01 5 ودود

 امنا قع 4 هللا ىلع الوقت لو ممنيد يف اولَْتَل بتكلا لقب © سيح اميل ا ضْرَألا

 يتلا أ أولا نم هللا هبصت امب نوجرجت“ مهو لسرلا لبق خللا ىلع سانلل نوكي فيك تلق ناف - ريركتلا

 رهن فرع الو ةلوالا كللت يفر ظنلاب الا ةفرعملا ىلا اولصوتي مل مهسفنا ين ّلمرلا ز'ةفركنلا "00 لوماهقرظَعل

 لدعلا لها ءاملع ئيرت امك رظنلا ىلع نوثعابو ةلفغلا نع نوهينُم لضرلا تلق - اهيف رظنلاب الا هللا لسر

 ٌةحازا مهلاسرا ناكف عئارشلا ميلعت و فيلكتلا لاوحا نابو نيدلا روما ليصفت نم ةولمح ام غيلبت عم ليحوفلاو

 ةابقنالا بجو امل انهبنيو ةلفغلا ةنس نم انظقويف عينت لوسر انْيَلا تلسسرا الول اووقيالثل ةجحلا مازلال اميمقتو ةّلعلل

 هللا نركل هلوق يفوه امف كريدتسم نم هل نبال كلاردتسالا ثلق ناف - ديدشتلاب بشي هللا كل ”:ملسلا رك

 انه انا هلوقب مهيلع رتحاو فاذب اوتّنعت و ءامسلا نم بانكلا َلازنا بانا لها منام تلق - َنَهْشَي

 اولاق كيلا انيحوأ نأ لزن امل .ليق و - دهشي هللا نعل نودهشي ال مهنا ىنعمب دهشي هللا ى لاق يلا

 تارجعملا راهظاب هتكحصل هثابثا هيلا لزناامب هللا ةداهش ىنعمو  دْمْني ُهلا نعل لزنف اذهب كلل دهشنام

 ملعي مب اولاقول نوباجب مب تملق ناف - قدعاو قح ةئاب مهتداهش ةكئالملا ةداهشار تانيجلاب يراعدلا تبت 2

 هدحدب لهاش هنا تارجعملا راهظاب ملع امل هنال هللا ةداهشب م اني" ناب نوباكل تلقاذ كلذت لروهشي ةكئاقلاا لإ
 وورد وص

 ها هلوق ,ىذعم ام تلق ىناف اف  هتىابشل عت مهتداهش نال هدييصب ليام عصب نودبشي ةعئالملا نا ملع

 وهو هريغ ةماعي ال يذلا صاخلا ةملعب اسبنلم هلزنا ةاذنعم تلد - هلبت يتلا ةلمجلا نم ةعقوم ام و [ ملعب

 نايب هنال ةرسفملا ةلمجلا عقوم هلبق امم ةعقوم و ناهب بمحاص و غيلب لك هذع زج ترش مظن ىلع هقيلات

 هلازنال لها كناب ملاعوه و ةلزنا ليقو رّدقلل تئافلا زجعملا مظنلاب هلزنا هنإ هتدصب هتداهش نا و ةداهشلل

 هب ملاع وه و هلزنا هنا لمتحي و هيلع المتشم داجعلا علاصم نم مّلع امب عازنا لهق و - هغلبم فكناو كليلا

 ةروس رخآ يف لاق امك فاذب [ َنَْدَهمَي ٌةَكئلمْلا و ] ةكئاملا نم دصرب نيطايشلا نم هل ظفاح هيلع بسهقر

 هريغ دبش مل ناو [ ادهش هللاب  ىفكو ] رف وحساب ميدل امي طاحأ و هلوق ىلا ئرتالا نجلا

 رغكلا نيب اوعمج [ اومَلَطو اورَقك ] هللا ٍلُق ةَاهش ربا هى قا لكد اقح ةداهشلاوه ةزجعملاب قيدصتلا آل

 الا امهل رفغي ال هنا يف نيقيرفلا نيب قرف ال هذال ر ئابك باحد نيئاط مهضعب و نيرفاك مهضعب ناك را ىصاعملاو

 اقيرط ةميقلا موي مهّيدهي الوا - مهذِج ىلا لصؤوملا قيرطلا نوكلسيف مهب فطُأي ل [ نقي بط مهيدعيل 31 ةونلاب

 كلذ وردت ةباصتنا مل اريَح وهلا كلذكو [ [مهَل اريخا وذماع ] هذه هل فراص ال يا [ ارّيَسي ] اهقيرط آلا
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 رع راستلا ةروس

 ه رجلا



012 

 ع
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 يو

 - م 0 2 - 0 - هم هو بر < .وع ادع كا 5. ه 1 د / ه مم ى

 72 ةويصلاا نيمدقملاو كلبك ن َلِزْ امو كليلإ لزنا اهيا نومي نونموملا و مهم معلا ىف نوخ ار 0 نول

 و و ارْجآ مييتؤنس وأ ” رخآلا مويلاو * نوذمؤملا و ةوكزلا نوثؤملا و 0 يت ديو ان امر 0 كتل 1 ١ هللاب 51 ل 0 10

 هممض ل ص هعوص ع س ام اس دم - "سه سم2 - ا
 ىسيعو 00 بوقعي و قح ا َليعَمْسإ و ميهربا سس انيدواو هدعب قف يسلا و و حوذ ىلا

 هروب ري < عدم مرتاو 202 62 ءاعاضات 011 ”سدضا < جب 2 0 7 2 كد

 السرو 060 م م كيلع 0 السر و © رو دوواد انيثاو ىنمياس و نورهو سنويو بوياو

 هع رم هدو ج هم 05 همم مو 5 ع 5 0
 ةَجَح هللا ى 2س وك د نيرذنم و نيرشبم السر © امه 0 هللا ماكو ه كِيَلع مهصصقن مل

 ىلع هب نذمؤيل الا بانكلا لها عيمج ىم دحا ىقبي ال هذا كاري نازوج# و - هذونفدي و نوماسملا هيلع ىلصيو

 ليقو - مهناميا توج اهو ةلوزن ا و نامزلا كلذ ين مهروجق يف مهييح هللا نا

 يابف ًاوداه ب نم م ماظن ] ماسو ةلاو هيباع هللا لم ني نئلا ليقو ىل !اعت هللا صل عجري هب ىن ريمضلا
0 ]1 

 2 ةدنيطظعلا راجيا ورذكلاو - مه 5 اهوهو ةودكترا م ءظع ماظل آلا هل افمرحام ىنعملاو- ا

 اوجنذا الكول بلال 00 اهتبمزج دري يذ لك اًقمرحاو فاق ريل ىلعو هل 5 ف ةركذ 0 تك يذلا

 ير حا 200

 [ نوكسارلا 5 باتكلا فيرحت ىف مهماّفَس نم اهنوذخاي اوناك ىنلا ةوشوااب [ لطاَبْلاب ] اريثك اد وا

 و 3 : : 00000 ملا اا
 ءادنيالا ىلع نوخسارلا عفتراو راصنالاو نيرجاهملا نم نينعؤملا و١ مهذم نينمؤملا ىذعي [ نوخموملاو 1

 ١ ترا © فو و

 ىلع هيوبيس هرسك دق عماو بابوهو ةولصلا لضف ىنايبل حدملا ىلع بصن:[ نيميقملا و ] ةربخ نونمؤيو

 رظني ما نم هيلا ثفتلا امبرو فعصملا طخ ىف اًدعل ةعوق و نم .اومعز ام ىلا تفنأي الو دهاوش و ةلثما

 هيلع يبو نانتنالا نم صاصتخالا ىلع .بصخاا ىن مهلامو برعلا بهاذم فرعي مل و باتكلا ىف

 بذو مالسالا ىلع ةريغلا ىف دمه دعبا اوناك ليجتنالا : ملثم, وب ةدروغلا ىف مهد يدلل دلل يميل م

 فتطعوه ليقو - مهب ؛ قلت وفرد اًقاخيو مهدعب ى 0 ةماث هللا باذدك يف اودرثي نا نم ةذع نعاطملا

 هللا دبع فحصم ىف و. ءايبنالا مهو ةولصلا نيميقملاب و بتكلاب نونمؤي يا 0 امي لع
 م مس همصمم 9 8 ١ مريم عم

 )ا فىيلا انيحوا اذا أ عقلا ىلع و يردعجا و رانيد نس ىلاام ةءارق ئد و راولاب نوميقملا و

 ناب مهيلع جاجتحإ و ءامسلا نم اباتك مهِيلع لزني نأ هللا لزهر .مهلاوس نع باقتكلا لهال, باوج

 بانكلا وه ورز عمج ءازلا م فب اريد رق * اوفلس ىيذلا ءايجنالا رئاس ناشك هيلا ىحولا ىن هناش

 هود

 ةرسف امب وإ كلذ ةبشا ام و انأنَكَو انلسرا وه و كيل| انيحرا ىنعم يف رمضمب بصن [ المرا و ]
 هرم هب مم هروعو مج مد د ل ص تنام ا اللا م مررإاو <

 ميهاربا نعو - موصصقن مل لسر و لبق نم َكيّلَع م تنس ا ل 1 ةءارق يف و ا مهنصصف ]

 سوم هللا حرجوهانعم ناو ملكلا نم هنا ريمافتلا عذب ى مو اهمصنتلاب هللا ملك و ادرق اههنا باتو نب ىيحتو

 م ضصمو هم ©

 ىلع هباصآنا زوجي و - حدملا ىلع بصتني ناهجولا [نيِرذْتَمو نيرشبم السر ] نكغلا بملاخم و نحملا رافظاب



 ( مسد )

 ل 6 هز عل هدد هم «<م

 معا ا ه همم عمطمس

 94 ءرجلا هللا 0 1 مهدصبو 77 ثّلحأ تبيط 00 0 رداه 1 7 ا 5 ادهش هيَ مهيلع نوكي

 1 مه اميلا اباَّذع مهنص ىيرفكلل اًندتعاو ” لطابلاب سائلا لوما مهلكأ و هذع اوهن دَكو اوبرلا مهذخأ و 9 اريك

 امأع ءيشلا ثملنق مهارق نم وه ليق و. - اًفح هلق داغتنا ّقح يلا ًافح هولتق ام و كلوقك ٌهوَلتَتاَمَو اومس 2 ل
 5 : 5 : 0 : هع 4

 ليق م قارغتسالا فرح اياك ايفن ملعلا مهفع يغن اذا هنآل مكبت هيف او ع هذ غلابت اذ اًملع هيرجل

 ٠ : ا ام 0 5 50-0
 نودع“ فومومل ةفص ةعقاو ةدمسق ةلمج ا ور الا ىكي مل ة ةطاحا و ىنيقب ملع هوملع امو

 اعف ايلا مو ناو 5 مولع م 0 َّ ذم 0 و ةوبكلاو هب اعود الإ دحا باتكلا لها نم ناو هريدقت

 اذا ىنعي هله و هللا دبع هنابو ى ىسيعب ةتوم لبق نذمؤهل الإ دحا كياصتلا و كوهجلا ى م امو ىنعملا و

 يأ لاك بشرح سس رهش نعو - فيلكتلا تو عاطقنال هناميا هعفتي ال نيح هحور قهزت نا لق 0

 0 3 3 2 .٠ 5 : 2 .6 : ا 6 3 31 ١
 نم ردسالاب ىتوا ينا لاكو - ةيالإ هده يدعي اهنم 0 يئس يي 39 | اهتارد امم ةيا ج 3

 ٌةكئالماا ثبرض تثوملا هرضح اذا يدوبيلا نا ثتلقف كلذ هذم عمسا الف هقذع برضاف ئراصنلاو دوهيلا -و - 5 >2 4 ا 5
 - - و 0 - - 8 7 1 - -

 ينارصنال لوقت و ىبن دجع هنا تمذم| لوقيف هب تبدكف ايبن ىسيع كلانا هللا ودع اي اولاق و ههجو و هربد
 0 و >7 ما - 8

 لاق ةناميا هعفنيلا ثيح هلومر و هللا دبع هنا نمويف هللا نبا وا هللا هنأ تمعزف ايجن ىسيع كانتا

 - و 0 ل 1 9 3 :
 كثعكني ذخاف ةيفنعأا 0 يلع نب دموع يندد كلذ ىنمم لاقو لا رظنف اسلاح لولماف ًايكنم ناك

 لوقت نأ ىلا ّتدرا ام هل ثءاقف يباكلا لاق اهندعم نم وا ةيفاص نيع نم اهتذخإ دقل لاق مث هبيضقب ضرال

 ىنباب روهشم هن يلع مسا هتدايزب ينعي هظيغا نا ثدرا لاق ةيفنعا نب يلع نب دمعحع ينثدح

 ناد مقلع برضف 0 داتا ناف ةصركع ما لاقف تكللذك ةرصف هذا هذع هللا يضر ساجع ى ىبا نع ر ةيفنحعلا

 ءاويلا قاعي ملكي لاق جيس هلكاوا قرتحا وا كميب قوف نمرخ ناو لاذ هينفش 1 ىلح ا كوع 0

 نا و ننعم ىلع نونلا مضب مهتوم لبق هب ىنسؤويل الا يبا ةءارق هيلع لدي؛و هب, نمي ىئنح هحور جرختاالاو 500 و لا ف ا 1 :
 ىسيعب مهنامياب رابخالا ةدئاف ام كلذ ناف - عمجلل جاصي )دحلان مهتوم لبق هب نونمؤيسآلا دحا مهنم

 كلذ ناو ةذياعما) دذع بيرق نع هب ناميالا نم مهل دبال مهذاي م ءملع نوكيل و ديعولا ةتدئاف تلق - مهتوم لجق
 و

 ىلاعت هلوؤ كللاذكو مهل ةجح“ امازلا نوكيلو هب عافخنالا ناوا يف هب ناميالا ةلجاعم ىلع اًبيبختو مه ' اًثعب مهعفني لا 0 . 0 6 1

 ليقو ةمللا نبا وعد مهنا ل لئراصخلا ى اعو هوبذك مهناب دوهجلا ىلع دهشي ايش ميل نوكي ةميقلأ موو ]

 يف نرنوكي نيدلاباقكلا لهامهو ىسيع توملبق ىسيعب نننمزها الإ ثحا مهتم نأو ىذعمب ىسيعل نا ريمضلا
 - > 5 35 5 4 . 7 5 .٠

 ةلملا نوكت ىقح هب نمّوي الا باّتكلا لها نم دحا ىقبي الف نامزلارخا يف ءامسلا ىم لزذي ةنا يور - هلوزن ناهز

 لالا عم دوحالا عترت ىتح ةنمالا عقت و لاجدلا ييسملا هنامز ىف هللا كابيو مالسالا ةلم يه و ةدحاو 1 0ك ا ٍ 10 3 3 3

 تاع اا كا : : 8 2 و . 3 م
 ا رد ىنجعبرا صرألا يي ثبلي و تايحااب نايجدلا يسعلي و مذغلا عم بايدلا و رقبلا عم رومخلاو
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 هاا هدا م« هتعوا 252 م20 مهع دع هل اه © صودا عل" طمع 6 520 مر مومبرب 65 هس َيَي
 مهلوف ذأ مرعب و كاالبلف 3 نونم وي الف مدرعكب اهيلع هللا عبط 0 ا اهب 8 مهيوت و يقَح ريغ مع ءاسنلا روس

 ان. ءزجلا

 ع

 يىدرووص 270 بت ربمرريصيض ب 6ص اس سد ل 7” سوم 1

 ةرياض ا ميو ةولتكاامو * ملل لوسر ميرم نبا ىسيع ميسملا اًنلْقف انا ن١ مهلوق 0 اًمْيظَع اذانهب ميرم ىلع
- 

 صعود 2 اع وم - وص ديرب م | <

 ةولدف امو نظلا مانا الإ ملع نم هب ْمهلاَص ” هلم كش يذل هيف اوفاَنَحا نيدْلا نإو © مهل ةيش ن كو

 2 هر ييححس هوا
 فطقف يلع هللا تاولص دمحم مث ىدسيعب مل ,ىسومب اررفك مهر ؤكلا مهحم رز د دد ثتماثق ممر ود و

 ل 0 0 2 5 ٠ 4> 5 . ٠

 نيب ميعمجت ليق هناك هيلع فوطعمل | عومج“ ىلع نوطعملا عومج“ فطع وأ ضعب ىلع مهرفك ضعب

 اهيلع ميرم مهتهبو مهرغك نيب مبعمج و فلغ انيولق مهلوقو ءاهبنللا لدق و هللا تاياب رفكلا و قاثيملا ضقن

 |ذك و اذكو مهرفك نيب م و مهرفكب اهيلع ل حط 1 وا م هاتيقاع ,ىسيع لئتقب مهراتف 1 و مالسلا

 ردا هنو هلكفا نيدماع ل ءادعا مالسأا هداع ىسيعب نيرفاك اوذاكك لق ن 1 ةينزتلا وها ميظعلا ناهنجلاو ]

 مرومص ساسو سا

 ت3 هللا وسو ميرع ان ضال : موسما ذلكم نأ] اولا" فيكف ةلعاغلا ىبا لعافلا و ةرحاسلا ى ريا

 ه رروص هو مس

 وكذلا هللا عضنيا نارك نال روما معلا لمْ يدل مكلوسز 1 نوعرف لوقك ءازهتسالا هجو ىلع هولا

 2 امل اميظعتو هب هذوركذي اوناك امع م السلا ةيلع ىسيعل اعفر ميذع ةياكعأ| ف دل 0 0 5 مسح |

 ىلع مو عع عم

 و دويس نوهيلا نمم طهر نا يبرر * اَدْيَم ضرألا كَل َلَعَج ي هذ مهلعَلا زيزعلا نقل ناوق هلوقك هلثمب

 هللا ل يتدلا و كش يذبس ره وعلا مهلا ىنتقاخ 17 و يبر ثنا 7 ال و سو

 نم ةرهطي و ءامسلا ىلا ةعفري هناب هللا ةربخاف هلتق ىاع دوهيلا تعمتجاف ريزانخ و ةدقإ انييسنوم

 لجر لاقف ةنجلا لخديو هسا تمي يهبش هيلع ىقلي نأ ئضري مي هباحمال لاقف دوهيلا ةبحم

 مند انآ لاق هلتقاودرا املف مالسلا هيلع ىسيع قفاني الجر ناكل يقو - بلص و لتقف َبَِش هيلع هللا ىَقْلَف انا مهنم

 ١ ىونظي مهر ةرلتقف هيلع اولخدف قفانملا ىلع هِهبش يقلأو ىسيع عر و ىسيع تيب لخدف هيلع

 نا مهضعب لاقو بلص و لتُق دق هنا مهضعب لاقو هلذق ميلا هلا هنا مهضعب لاقف ارغاتخا مث - ىسيع

 مهضعب لاق و ءامسلا ىلإ عفر مهضعب لاق و ىسيع نياف اذبحاص ناك نا و انبحاص نياف ىسيع اذه ناك

 ميسملا ىلا ادنسم هقلعج نإ اذ ام ىلا دسم َهَبش تلق ناف  اذبحاص ندب ندجلا ر ىسيع هجر هجولا

 الا رق تماس وك هل رجب مل لوذقملاف لوققملا ىلا هتدنسإ ناو هيشمب سيل و هب ٌةبشم مخسفلاب

 ىلا دنسي نا 0 و - هيبشألا مهل عقر نكاو ليق هناك هيلا ليَخ فكاوقك مهل وه و رورجملا وراجأا ىلا

 ءاذئنسا [ نطلا ع ءابتأ ل 3 هواتق نم مهل بش نكل و ليق هناك هياع لدي اَنلََم اذا هلوق نال لوتقملا ريمض

 فلمن خم دق ثملق ناف - نظلا نوعبتي مهنكل و يذعي ماعلا سذج نم سهل ىظلا ماها نال عطقنم

 نيكاش نونوكي فيقف امهدحا عجرتب نلاطو ظل لور ل عالم اوختسو مث نيزئاجلا دحا مجرتب ١ نا كلشلا و
 [ نيفيا سر الم يتاحللا ١ ل ددرا شلت  نيئاط 0 هاك لحي - ه6 م عموم ص



 ع

 ا 6 ء ني ا م 2 2-6

 ةعلذ انوؤعف تنيبلا مهتءاج ض دعب نم لجعلا 0 2 ع مييلظب ٌةقعصلا مهتدخاف اةرهج

 هعموص 7-1 0 0 وع -6- مودل < 6٠< رع مب ضيوصإا -

 اودعد ال مهل انلقو نيس َباَيَلا اولقتدا مهل نال مهتاتيمب رولا مهقوف انعم © نيم هيوم رم اذدتا و

 2 3 سمس ماسم < 0-0
 مس

 اجلا / ملقم و و هللا ت تاب مهرْفك و مناع مهضقن اميق © اظيَع 0 مهن اننكلا و < تدسلا ى

 يكل ةولاش ولاو يرصجلاا ى سدعلا لاق و - علا نا ىلع كلذ اوحرتقا امنا و لزذي نوح مدس اع اتك

 تربكتسا نإ هاذعم ردقم طرشل باوج [ ىسوم ًاولاس نقف ] ٌةياذك مهاتا اميف و مهاطعال ّقعلا اونيبتي

 رهئابآ نم دجو ناو مهلا لاوسلا دقسا امذا و كلذ نم ربكا سوم اولأس .دقف كنذم ةولأس ام

 تّنعَتلا ىف ميل نيهاضم و مهااوسب نيضار و مهبهذم ىلع اوناك مهنال نوعبسلا ابشن مه و: سوم مايا يف

 اومس امل ازداج ازما اوجلط ول و ةيئررلا مهلاوس بجسب [ميلقيل ًالرهج رن هانرآ ىنعمب انايع [ ٌةرهَج ]

 ماف املاظ 1 ىتوملا ٌءايحا هيرب نأ هيلع هللا تاواص م يهار د لأس امك ةقعاصلا مهل ا كل نيملاظ

 ل ١ انْيِبَم 0 سوم انهن و. ]  قعاوصلاب_اهمر ور ةهبشملل ابتف ةقعاصلاب هامر ال

 انفاستت فردا و ميلا اويتحاو هوعاطاف مهيلع باني ىتح مهسفنا اولئقي ناب مهرما نيح معرب ارهاظ

 مجاع لظُم روطلا و [ مخلف و و ] ةوضقنيالف اوناخجل مهقاثيم بمبسب [ مهقاذيمب ] نيبم ناطلس ىم كل ايف

 مهتدهاعم واَذَعْطاَو 0 و كلذ ىلع قاثيملا مهذم ذخأدقو [ثدسلا ىف اودعتبالو 0000

 مهضقنجف [ ميذقتامبت ] - - لادلا ىف ءاقلا ماغداب ودعت لو اون كيد فلل و دعب هوضقن مث هيلع و يلع

 مهضقذ امجذ ليق هناك فرذعمبقلعتب ناامات لذ - ديكونلا ىذعم امو ءاجلا تقلعت مب تلق. ناف  ديكوتلل ةديزماهو

 ليل داع لا ن نمي ملظيق ةلوق, نا: ىلع يمل اًنيمرحا هلوقير قلعتيي نازاما ا انلعف امم مهب انّلعف مهتاثيم

 امو دهعلا ضقنب الا نمي ما تايبطلا ميرحت وا باقعلا نا قيقحت هانعمف ديكوتلا ا ميضقن اًمهَق هلوق نم

 هب ثقلعت يذلا فوذحملا نا تمعز اله تلق ناف - كلذ ريغ و ءايبنالا لكق ورفعلا نم ةدلع فطع

 هللا عبط لب مهبولق ىلع هللا عبط ,هقاثيم مهضقن انيفرزدقنلا نكون يلح هللا مط لاو كار لدام اجلا

 فاغ انو مهلوقل زاكنا و در رمش كب هيلع ل ل نوح معي مل تلق - مهرغكب اهيلع

 ءيش اهيا لصوتيال نكي ف يا اقل انيولق قاخ هللا نا [ٌفْلُع انبواف ] ميلوقباودارا مهنا كللذ و هب اًقاعنتم ناكخ

 ةريجملا ببهذمك و مهاندبع ام نمحرلا ءاشول اولاق و نيكرشملا نع هللا نيم ابك نطو ا

 قلطت نا ال اهياع عوبطملاك تراصف مهرفك بجسب فاطنالا اهعْنم و هللا اهلذخ لب مهل ليقف هللا مهازخا

 نا هجرلا تع - [ مهرفعي و ] هلوق فطم مالع تلق ىناق - هلوبق نم ةنكمتم الو ركذلل ةلباق ريغ الع

 نع علم عيل مهل هو ءأوق عبت املك [ مه درب اهيلع هلال ] هلرق لعجم و مهضقت امي ىلع ء فطعي

 اذرطعمم رفكلاب ءيجعلا ىنعم ام ثملق ناف - هرفي ةلوق نم هيليام ىلع هفطع زوجي و - كارطنسالا هجو

 هألا تاب مهكر هلوذ وه و ةدعب ام ىاعوا بارغالا فرح لبق ام ىلع كنلم ءاوس هركذ هيف ام ىلع
< - 

 ماع



 )ا

 50 ا مرو مس مد ع معو 0

 ناك هللا 9 00 اوفعن وا 0 0 0 ا 6©) اميلع اهيمس هلا 5 م مم ا 5-5

 وهوه 0 - ةعووم تس 0 20 معمم 0

6-2 56 11000 

 همس < 1 22-2- يطل طا ء هم< 0 000 ده ته” 2 - مما م

 اروفغ هللا قرد مكررا 9 فو كَل مق 00 ار 8_5 اسر و ماب اوما ن رخلا"و
 ىموكم هصرسد 00

 هللا انآ ارا ' كلذ نمر 0 واس كَم املا رم اًجنك مهجاع لوخت نأ بسذكلا نم عاميحر

 متاشلا ىلع ريف ةميتشل ثلا أدب ناوه ليقو - ءوسلا نم هيف امب ةركذيو ملاظلا ىلع وعدي ناوهو مولظمل

 - تلزذذ ةياكشلا ىلع بتوعف ايكاش خبطت ةومعط ملف اسوق لجر فاض ليق و  ةدلظ دعب رصتنا نمل و

 وسلاب رهجيف هللا هّجحت الام بمكار ملاظلا نكل و يإ عاطقنالل لعافلل ءانبلا ىاع مَلَظ ملا ! ةضقاو

 ديزي نءاجام لوقي نم ةغل ىلع ملاظلا الا دوشلاب ربجتلا هللا بسحي لليق هناكاعوفرم ملط نما لوهي"ن وتو

 ال نآو وفعلا ىلع قمح رت * هللا لا َبْيَعْلا ضرألاو تومستلا ىف نم ماعي هذهو - ورمع الاي ةذاج ام ىذعمب ومع الإ

 واغيلا سشلالا ولع اة نزل هلعجرو ةبريبجلا قلطا ام دعب راصتنالا هجو ىلع ناك ناو ءوسب دخال دحارهجي

 هّقطع مث وفعلل اًبيبشت هءافخاو ريخلا ءادبا ركذ و « ةيدوبعلاو عشختلا و مركلا ىف لخذلا و دنع" لصتالا

 ضرغلا وه وفعلا نا ىلع ٌليلدلا و-ًطيسو ريخلا باب يف اًناكم هل نا و هتلزنم ىلع اًهيبنت و هب اًدادتعا امهيلع

 ىلع هتردق عم نيبناجأا ىع وفعي يا [ اريد اوقع ناك هللا ناك ] هلوق هئافخا و ريخ'ا ءادبا ركذب دوصقملا

 اررفكو هلسر ضعجبو هللاب اونساوا ةلسوب اورغك و هللاب اونصأ نيذلا لعج « للا ةْنَسِب اردتقت نا مكيلعف ماقتنلا

 ا ايس كلذ 55 مها ىنعم و - ةلعلا نم انركذ امل اعيمج ةلسر و هللاب نيرفاك' ضعجب

 اًطسو اقيرط يا ًايبَس كلذ 7 غلبأو اب تفاح و َكتوُلَصِب رين الو هلوقك رفكلاو نافيالا نيب اظسو

 دلو لاق كللذل و ناميالا ورفكلا ىيب ةطساو ال هناف اًوطخا دق و ةنئاخملا و رهجلا نيب ام وه و ةءارقلا ىف

 قع يا اًقح هللا دبع وه ككاوقك ةامجلا نومضمل قيكات اه طزقملا ىف نولماكلا مه يا اح نورفكلا مه مه

 اقباث اًقح ارفك اررفك نيذلا مه يا نيرفاكلا ردصمل ةفص وهوا  رفكلا ىف نيلماك مهنوك وهو اقح كلذ

 - ادعاصف نيُئيش يضتقي وه و [ دحا ] ىلع [ َنْيَب ] لوخد زاج فيك تلق ناف *« هيف كش ل اًديقي

 مومعلا دصقتف ادحا تير ام لوقت  امبعمج و امهتينثت و ثنوملا وركذملا دخاولا ىف ماع ادحا نأ تماذ

 هنمو ةعامج ىيب وا مهنم نيذثا نهب اوترفي ماو ىنعملاف نالف تائبألا و نالف : ينب الا لوقت كارد الآ

 رّخات ناو ةلاح“ ال ناك اهئاتيا نا هافعم [ مهروجا مهوب فرس ] ماّسْدلا نم دَحاك نكس ىو ىلاغعت الرق

 ءاروزاع نب صاتف و فرشالا نب بسعك نا يور * ارخاتم هذوك ال يت و دعولا ديكوت هب ضرغلاف

 ءامسلا نم باتكب انتاف اقدام اين تنك نإ ملسو هلا و هيلع لن اطلق لزب "رولا اري 5



 مل
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 ل ا نيف اوف ١ امل نيا اهي هذي أديت قنا لل نس * موه ىلا 1و

 َّط مسام ”“ تم عمو م6 0
00 

 َّ 0 راثلا نم لّفسلا بدلا ىف نييقفنملأ نار 6 نط مكي هلل اولعجل نا نوديرتا ” ند دمروا

 0 وس ص 317 هلل | مهني اوصلخاو 4 هللاب أ مصنعا و ارك ريا د0 اريصن "هل نجت
 - 1 مرا ” مصور

 دسهجسس

 هللا 0 1 6( اميلع ًاركاش لا نك و * متنما و متركش نأ مداد هللا لعفيام و اًميظع ا نمؤملا"هنلا

 نينسؤم اونوكيف ءالؤه ىلا نيبوسنم ال [ ماؤه ىلا ل ] ناميالا و رفكلا ىلا .ةراشا [ كملاذ ]و معا - ْ 2 0
 ه2 سم مهمه دسم قلق 20 4 5 7 ا 1١ | ا

 ارهيشتت ال [ ءاهلوأ نيرا او دخل ال ] نيكرشم اومسيف 0 ىلا نييوسنم الو [ 0 نىلا 2و 1
 نا ىنعمب ةنيب ةجح [ انطلس ] ءاعاوا مالسالا ءادعا نم مهريغ و دوهيلا مهذاخلا ف ىنيقفانملاب «ذا 7 هاهم 3 28 - ل 1 دا

 قل و نمؤملا ص صاخ ل خ 1 لاق ةنا 0 نب ةعصعص ن عود قافنلا ىلع ةليب نيرفاكلا ةالاوم

 تترذلا ] *نسوتلا 00 نا كيلع قدي هنا و نمعلا قلخااب كلذم ئضري رجافلا ناف َرجاغلا و ٌرفاكلا
 - ضعب قوف اهضعب ةعباقتم ةكرادتم اهنال كللذب تيمس تاكرد عبسراذلا و ماهجرعف يف ىذلا قبطلا [ لفسالا ٠ و 5-6 . 6 : 7 2

 -رفاكلا 3 ايادع دشا قفاثملا ناك مل تلق ناف - ماهج كاردا مهلوقل كيرحتلا ةجولاو ءارلا نوكسب عمر و 3 . 00 5 . - نم -. 1 - 00

 مهرارسا نم اردسفا امم [ اًوَحْلْصإ و ] مهتاجادم و هلها و مالسالاب ءازونسالا ةريثك ىلا مض و رفكلا ىف هلثم هنال تا
 مم مر 2 6ه6©

 [ هلل مكي اوصلخأ و ] صلخلا نوذعؤما| قثي امك هب اوقثو و [ هللاب اومصْنَعا و ] قافنلا لاح يف مهلاوحاو

 فوسو ] نيرادلا ىف مهزاقفر و نينمؤملا باح مهف [ ىيذموملا 32 فيو ] ههجو الا مهتاعاطب نوغتبي ال
 ةعيرشلا ىف وه تلق  قفاناملا نم تلق ناف - مهنومهاسي و هيف مهنوكراشيف[ اميظع ارجا نينمؤملا هللا ىتؤي : ا ل تي م ل

 وةلاو ةيلع هللا كَ «اوقك ظيلغتلاف قئانملاب هب قسفي ام بترا نم ةدمست اماورقكلا ىطباو ناميألا رهظإ نم

 فلا نك نم ثلث مالسلا هيلع هلوت هذمو -رفكد قف ا ةولصلا كو كرت نص ملأت

 اقن قفانما| نم هذع هللا ي 0 لكقر- ناح ا !ذاو فلْخأ ٌدغواذأ و بذك ثدحا| 3 نم درا

 5 انجرخ اذاف ماب مكتن و ناطلسلا ىلع لخدنرمع سال ليقو -هب لمعي الو مالسالا كك يذلا

 0 ممع دق و عد هيف عورقم وهو نامز قافخلا نا تا ١ نع و - قافنلا نم ةدعن 501 لاقف مرد - 3

 مم باوتسي را راثلا هب كادي ما ظيغلا نمم ةب ى ىفشنبأ [ ْمُباَذعب هلل نكي اا ذعي افيس يطغأ و

 امئاو تللذ نم يد هيلع زوجن ال يذلا يذغلا وهو 25 0 لعفي م هب عفدتسي را رع

 قاوحكسإ مكسفنا ى « متدعبا كنقف هب متذماو هدمعن ركشب مقامك نا 0 يمملا بتاعي نا ةمكسلا ةئيجوا رما وه

 ىاع ركشلا مدق مل ثاذ ىف ناف - مكنامياو مكركش قدح [ امهلع ] وعلا يوتا [اركاَش هللا ناك كو ] باذعلا
 امهبم |ركش ركشيف عفاذمال هضيرعت و هقلخ يف ةميظعلا ةمعنلا نم 3 ام ىلا رظني لقاعلا نال تلق  ناميالا

 هذاكو ناميالا ىلع امدقتم ركشلا ناكف ل معذملا تاس( اذاف
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 ربج هللا م ال قكدلا رهجلا م" ينتنس ماَظ 0 الإ 0 0 مالا ] ةرادم و فيلكتلا لصإ



 ' اسر

220 2 2 
 م اذاو كح وهو هللا نوعدخ نيقفقملا نإ 8 يم نيامؤملا ىلع نيرفقلل هللا لك

 ا سموم صو تور

 2م ىلا دق 3 كللذ نيب 200 35 ذيل ا هللا ورك 3 ان لامك اوماَق ةولصلا ى

 ظحا اسيسخت و نيملسملا ناشل اًميظعت تلق - ابيصن نيرفاكلا رفظو اعف نيملسملا رفظ يمس مل تلق قف -

 وهامف نيرفاكلا رفظ امنا و هثايارا ىلع لزني ىقح ءامسلا باوبا هل متقن ميظعر ما يشم

 و انامل ورابظأ قرص عواخملا لعفي ام نولعفي [ هلل وعدا ] اهنوبيصي ايندلا نم َةظّمَل و يند ظح آل

 ءامدلا ىموصعم ميكرت ثيح عادخلا ىف بملاغلا لعفي ام مهب ٌلعاف وهو [ مهعواخ وه و ] رفكلا ناطبا

 لالحا و ةعيفف ىم لجاعلا ىف ماكي ماو ةرخآلا ىف راخلا ىم لفسالا فردلا مهل ٌدعاو ايندلا ىف لاومالا و

 ليق و - هنم عدخإ تنك و هّنبلغ اذا م ل هع نا نم لعاف مما عداشلا و ماد بععر و ةمقنو سأب

 نودانيف نينمؤملا رون ئقبيو مهروذ أفطي مث مهروذب ن نوضميف نونمؤوملا ىطُعي امك ارون طارصلا ىلع نوطعي

 يا قار 52 ياك قالمك عمج ابيتف و فتاكلا مضب رد يل 1 مكروذ نم نس انورظنا

 [ سدا نري ] ةجغر و سفن ةجْيط نع ال ورك ىلع ًايش لعفي نم رت امك نيسعاقتم نيلذاثتم نوموقي
 نيبئاغ طق ىنولصي ل مهنال ةيلق لإ نولصي الو [ ديلا لبا نوركْذي قو |: ةعمشلارو ءايرلا مهتولصب نودصتي

 ام فّلكت نم ةحردنم اودجو ام مهنال اًضيا ليلق هب نورهاجم ام و هب نورهاجي ام آلا سانلا نوهع ىع

 رن, اذكه و ةردُخلا ىن اليلق اركذ آلا ليلبتلا و ميبستلاب هللا نرركذيال و وا - ةوفلكتي مل مهيولق يف نسل

 كل و ةديمحت ١ و ةعيبست ال و ًةليلهت هخم عمست مل يلايللا ر مايالا ةدبحص ول مالسالاب نيرهاظتملا نم اريثك

 ةاارملا ىنعم ام تلق ىناف - مدعلا ةلقلاب داري نا زوجي و - هنع رتفيال هّناقرا هب قرغتسي ايندلا كيدح

 ىناثلا و  هتامس حنس هنري مهو ةلمع مهيرب يا || نا امهدحا - ناهجو هيف تلق - ةيؤررلا نم ةاعاغم يهو

 ةقئاكرو ةقتفاو ةمعاقاو ةمقن تكلوقك مهر ىذعمب سانلا ىءار لاقيف ليعفتلا ىنعمب ةلعافملا نم نوكي نا

 يبا ىبا ةءارق هيلع لدت رةهجو ىرتل اهلكسمأ اذا لجرلا ةارملا ةأرملا تأز أر ديزوبا ئدر - قّئافم شيع و

 وحن لاح اما [ نيب دبَدم] كلذك مهنؤءاريو مهلامعا مهنررصجي يل مهنوعري لثم ةددشم ةزمدب مارب قحما
 ىقعمو - هنا ىلع بوصخم وا - نيبذبذم نيركاذ ريغ مهنوءاري يا نرعاود واو نع هلا نوركذي و ةلوق

 بديذملا ٌةقيقحو نوريحتم امهنيب نوددرتم مدخلا و ىناميالا نيب ئوهلاو ناطيشلا مهيذبل نبدي

 اد ومرت نالف ليق امك دحاو بمناج يف رقي الغأ عندي و داذي يل نيبناجلا الك نع بذي ينلا

 ساجع قراره هنعابد بناج ىلا لام املك ىنعملا ناك بذلا ىف سيلريركت اهيف ةبذبذاا نا آلا

 نك ل ءاج امك نوبذبذتي ,يذعمب وا معيار وأ مهليدوا مهيولق نوب هنيدي ' ىذعمب لاذلا رسكد ىن رييذبَدم

 ىنعملا ناك و ةمجيعملا ريغ لادلاب نييدبدم رفعج يبا نع ر - َنِهيْدِبَدَنَم هللا دبع فجصم ىن و  ىذعمب
0 

 سشدرق 3 اهنم و ةقيرطلا د اةدحاو ا ىلع ىنيضامب اوسيلف ا 28 ةرات و 3 ِ ف قرات موب دخا
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 هوم عد - هرق هو

 ع ةءاطخللا روس تلبأ متع اذا أ بلا ىف معي لَن دن و امي لل عل نق ةزعلا مهد نوغنبيا ٠ نينمؤملا
 4 ماعو عم هم همريبم ص هرع

 8 رجلا يفلتلا عئاجللا نأ“ 8 ذم! * ريغ تيدح يف اوُضوَكَب ىنَح مهعم رتل قطو رتل هللا

 ه2 هد عا 3 ه٠ ءعرب<- 26ه .2 2 -

 ارك ع 3 عم 2 ملأ راق ل نم ني مل ناك ناف - مكب نوصيركي نيذلا 0 اًعيِمِج مله الف نيرفعلا و

 مم سمر همرع -م روو٠م٠م وا - معمم سم عدس“ م هأرصس تارقو سس

 * ميقا موي مكن مك ةلئاك نيفصْؤومْلا ن نم 6 معدد و مكي رسل 1 2 بيصَت قي ناك ناو

 تومي هنا بماغلاو تابثلا هنم ىجري لكي ال عجري مث بوني مث عجرب مث بوتي يذلا قساغلا ىرذ اذكهو

 مل 00-5 ليجنااب اررفك م ىسومب و ةىرونلاب اوذه] دوهيلا مه ليق و - ةروص ويفسر لاحرش ىلع

 يب امُكبت ربخلا لكم رشب عضو [ نيتفنمل رشب ] ماسو هلا ر هيلع هللا ىلص دّمَحَمب ,هرفكب ارفك اودادزا

 لوقي و مهنولاوي و ًةرفكلا نوليامي اوناكر - نيذلا هوا نيذلا ديرأ ىنعمب عفر وا مذلا ىلع بصن [ يذلا ]
 ّرعلا مهل هللا بنك نيذا| هئايلول ديرب [ اًعيِمَج هللدرعأأ نا ] دوما اوأونف دُمَحُ" رما متي ال ضعبل مهضعب
 ةففخملا نأ يه [ مكعمس اذا ! نأ ] نينمؤملل و ةلوسرل و علا أ لاق و .مهريغ و دوههلا ىلع ًةبلغلارو

 ارجو اهطرشب ةلمجلا هداف اص ناشلاو اذك ناشلا نا مكيلع لن ا ةعمس !ذا هنا ىئنعملا و ةليقثلا نم

 ىف مهيلع كي وهب ارق نميف لْرْنِب بصنلا عضورم يف وا َلِزحب عفرلا عضوم يف اهزيح يف ام عم نو

 6 مي مهم ضرع انني يف 2 نيذلا تير , اذ و هلوق مم ةكمب مهيلع لزُن اموه باذثعلا

 ئمثن هب نوئزبتسيف مهسلاج# يف نارقلا ركذ يف نوضوخت اوناك نيكرشملا نا كلذ و هريغ تيد يف

 نيكرشملا لعف وحن نولعفي ةنيدملاب دوهيلا رابخأ ناكف هيف نيضئاخ اوصاد امم مهعم دوعقلا نع نوملسملا

 نارقلا ىف نيضئاخلا نودعاقي نيذلا ناك و. ةّكمب نيكرشملا ةسلاج“ نع .اوهن امك مهعم اودعقي نا“ اوبذف

 [ َيرفملاَ نيقفلملا ماج هللا نأ ] «رفكلا ىنرابحالا لثم اذا ! مكن مهل ليقف نوقئانملا مهرابخألا م

 ىلا 1 عجري ع نىلا محم را الث هلوق ىف رهمضلا كثماق نان ناف - معمم كوعقملا و نيدعاقلا ىنعي

 مل تلق ناق اهب نيئرهتسملا و اهب نيرفاكلا عم اردعقت لف ليق هناك اًهباَرَمتسي و اهب رفعي هيلع لك نم
 رفكلاب يذارلا و نيضار اوناك مهيلع اوركي مل اذا مهنال تماق - ضوغلا تنقو يف مهلا ةسلاجملاب مهلثم نونوكي

 تثلق  نيقفاذم نيكرشملا نم نيضئاخلا نوسلاجب اوناك نيح ةكمب نوملسملا ناك اليف تلق ناف -رئاك

 اما [ نوصيرتي يذلا ] مهاضرل راكنالا كرت ناكف 0 عم اوركذي 1 ءالوهو مهرج تورك ال اوناك مهنال

 مكب نورظتني يا مكب 1000 - مهلم مدلا ىلع كعك نيقفنملل ؛ ةغم اماو نود تا م لدب

 [ يلم دوت ملا ] ةمينغلا ىناذلا اوموسأف نيرهاظم [ مكعم نكن مأا ] قافخا وا رفظ ى يجوب دفتدرم

 مهل انني و مكنع مهانطتتا ناب ا نم[ مكعنمن و ]مكيلع اذيقباف مكرسآ و مكلفق نم نكمتن و مكجلغن ملا

 ترث ويعم اذل ابيصن ارتابف م يلع 2 5 ا ملتح 5 ا و مهيولق هب ٌتفعض ام
 يال

 مر



 (ةموحز)

 ور هرمي ه م اس 0.

 00000 : قتلو و لب [ ير يذلا بشفا وهل اوس ىلع لَن يذلا
 هيو ” جو دا ( -- مد صر 2 6_2 5

 1 اوكاكزا م 2 كا اونما| مش اورغك مث اونما يذل 05 © ادع هلع 1 ْدَقَف رخال

 ومس و 11 هريدس مس

 و3 7 38 ا ىيرغكلا نردخ يذلا 0 املأ ناَذَع مه ناب نيقفتملا رش و يبس مهيدهيل لا 0

 باطخ [ يذلا اهب اي.« هيلع مكاراجعب و [ أريبَح نولمعُت امين ناك هللا ناف ] اهتماقا نع مقضرعا وا ةداهشلا

 2000 يذلا بشعلاو به دارا رز هملع ومر درو نامنالا يلع اهني [اودمأ ] ىنعم و نا

 ىلع هبثك و نيو هلك هلوق هيلع ٌليلدلا و بستكلا نم هلبق ءايبنالا ىلع 10 ننعم كييدارعلا

 نضعبب اوذمأ مهنلا باتكلا لهل باطخلا ليق و - لعافلل ءاذبلا ىلع َليْنأ و  َلْزَن عرق و - سنجلا ةدارا

 و سيق نب ةبلعث و بعك نبا ديسأو دسأ و مالس نب هللا دبعل هنا يورو - ضعبب اورفك و لسرلاو بكل

 وعلا هيلع ةللإ] عولص هاذا وسر اانا نيماي نب نيمايو هيخا نب ةملس و الس نبالا دبعي تبغا نبا مالم

 و لّسرلا نم هاوس امي :رْفكَن و ريزع و ةدروتلا و ىسوم و كباتكب و ا هللا لوسر اي اوناق و مس

 لمفنال اولاقف هلبق ناك باتك لكب و نارقلا هبانك و قمح“ ةلوسر و ؛هللاب اونمأ لب مالسلا هيلع ناقنروستكلا

 كييك اقر افي امالخا ولما اقاغن اوُدَما. نيذلا اهياي:لذت:هنك.نيقئاتمللوه ليق.و - ملك انما ل ذف

 ةريقضؤتم اوناك. تقلق د لهجنالاو ةءزوتلاب+ نيفصارم ]وناك وبك نم لَنا يذل بنكلأ و باذكلا لدا ليق

 ضعبب مهناميا نالو هلك سنجلاب اونموَي نا اورماف بّدُكلا نم لزنا ام لكب نينماوم اوناك امو ٌبسحف امهب

 نود بنكلا ضعبب اهل صاصتخا ال وةزجعملا وه هب ناميالا .قيرط .نآل .هب اناميا مسصي ال بتكلا
 ةرميعملا اوربقعي ما مهنا ملعهضعجب ارنما نيدف هلك هب اونمأل ةزجيعملا لجال هب اونمأ امب مهناميا ناك ولف ضعب

 نأ نوديري و ضدي رفعت ضعبب و نووي ةلوق يف لج وزع دارا يذلا اذه و اذاميا مهناميا نكي ملف

 - ٌلْبَق نم لنآ و - ةلوسر ىلع لك ليق مل تاق نأ ناف - اق نورفكلا م م كلثلوأ ١ اليبس كلذ نهب ا اند

 [ هللابْرعكُي نمو ] هاوق ىنعم و -هلبق بنكلا ووش فس نيرشع يف امجنم انرفم لزُن نارقلا نآلاثلق

 هب ناميالاب رمالا مدق فيك ىرتالا هلعب فك هضعبب رفكلا نال [ لَض ْنَهَف ] كلذ نم ءيشب رفكي ىم:و ةيا
 ةغابملا ليبس ىلع فنطللا يهو ةيادهلاو نارفغلل يفن [ ةيبس مهيدي ذو مل رفعي هللا كيم 1

 نيذلا نا ىنعملاو - تباثلا صانخلا ناميالاوه و امهيضتقي ام يغن امهيفب كارملا و مالا اهيطْعَت يتلا

 ةاتلتلاا ءر قماش ام اوثدشتي نا مهنم دعبتسي هيلع رارصالاو رفكلا كايدزا مهفص دبع و دادترالا مهنم روكت

 دق بول منديو اذه نيذلا كئاوا: بولق نال هللا هاضري تبان ميييحب# نامي "نم تغظلل)' نوبطوةسي و

 دعب رك هيف مهل ودبي ثميح هتردأ و مهدلع ميش م ل نس ةدرلا ىلع كنرَم و رفكلاب ْثِيِرَم
 و مو 0 أ كس 3 ا / 1

 مهرفغي مل و مهنم لدقت مل موتبرت تح" و ةدرلا راركت دعب ناميالا اوصلخاول مهنا ئذعملا سيل و ىرخا
 - .٠ 9 كي دع هنو 5 ّخ 58 1

 ىنركي داكيال رم هنا و بارغتسا وهل ناعبتسا هذكل و عسوملا غارفتسا و ةقاطلل لذب ره ثميح لوبقم كلذ نال:



2 
 م صا مم و 2 2070

 ل هلا 0 اين بات كيوي ناك 7 © اريد كلذ ل هللا نكد و ”  نيرخآب تاي و سانلا اهيا

,- 
2 2 5 2 87 2 

 كي و هلا 5 طس هاب نيرا ا ا يذلا 1 ع اريصب ايم هللا 1 ا و ايندلا

 39 1 6-2 ) 2 - 2 20 ما نتا 2

 7 اولدعَت ن ا اوعي 1 ف مهب 5 ةلااق اره وأ ايَدَع 2 نأ هير 71 نيدلاولا وا معنا

 ممم ا 0

 بنتكلا و ةارسر و 58 اوما ع يذلا 0 © اريبخ 0 - ياك هللا ناك اوضرعت 1 اوولد نا 9

 م 3 0 0 + : 0 ا 6 2 مم 2 م6

 ناك 5 سدالا ريغ نيرخا اقاخ وأ مكناكم نيرخا هنا دجويو [ نيرخاب تاداو 1 مكأشنا و مكدجرا يك

 بضغ اذهو هدارا ءيش هياع عنمتي ل ةردقلا علب [ اريدك ] داجنالا و مادعلا نم [ ككلُذ ىلع هللا
 : ا 010 و 1 5 01

 ماسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يداعب ناك نمل باطخ وه لِيَكَو 4 هرادنقال نايف 0 فيوخلو مهجاع

 ًّ كا لاي ب11 ا 1 : 3 2 0 1 ع 5

 ىلد هللا لوشر برفض تلزن امل اهنا ئوري هن د نيرخا سانب تأبو مده امد نا يا برعلا نم

 28 ّ 0 تل ملا ا

 [ يذلا باو 0 ديرب ناك نم ] سراف ًءاذبا ديري اذه 7 2 لاقو نايف ريظ ىئاع كليب ماس و هلآ و ةيلع ةللإ

 يدلا راربخلالا نود امهدحا بلطي ةهلامف [ ةرخألاَو ايندلا بون هللا 0 يق زينل ه:ناهجت ديري نهاجملاك

 - ءيشالك هبنج ىلا ليتنا مرق كلا ففارنا قم هنو ةنينخ ا هت طحت مل اصلاخ هلل هاج نم نالامهّسخا هبلطي

 [ طشقلاب نيماوك ] طرشلاب ءازجلا قلعتي ىقح هدارا نا هل ةرخآلاو اهندلا باوث هللا دفعف ىنعملاو

 مقرممأ امك هللا هجول مكتاداهش و [ هلل ادهش ] اوروجت ال ىتح لدعلا ةماقا نا نيدببعم

 نيسلقيبيراغ نس معيزاقا والاوكاب) دولا نعش هنإنب ولعب :ةاداهسلا "سناك ولازتيف وسن كيش لول عاوت رسوب

 امف :يبراق١ ىلع وا اذك ىدلاو قلع قالغلا نا. ها لوقت نأ: قِيورَدلا رضا ىلغا ه8 داون

 قالا مازلاب اهيلع ةداهشلا ىنعم يف هذال هسفن ىلع رارقالا يه تأق - هسْفَن ى 12 . ةداهشلا *خوذخم

 كلذو مكبراقا و مكئابا ىاع وا مكسفنا ىلع الابر ر :ةناشلا» تناك" وراإو يعل نكي ناروتو اهل

 عنمي الف [ اَيِذَعَر هيلع دوهشملا نكي نا [ ْنَكِي نا ] ةريغ وا ماظ ناطاس نم ةررض عقوفي ىم ئلع دهشَي نا

 يا رهقفلا و يذغلاب [ امه لوا: ةللاف] هيلع. .محرف اب عف مالم[ اريقف زا ] .هاضرل ءابلط ]داخل هيلك ة دارنا
 و

 رظان لك نم هدابع'رظنا هنال اهعرش املامهل ةحلصم امهيلع ةداهشلا نا الولو امهتحلصم ةدارا و امهل رظنلاب

 71 2 يحمل

 ىذعم 5 اردقب وا ايذَع 90 5 ةأوق ىآل دخيل ىأ قدح ناكو امهب علو يف ريمضلا ي 5 مأ كلذ ناف

 6 1 - و

 روكدملا ىلا١ 0 َ ايد 17 "1 هلوذ ةيلع لد ام ىلا ريمضلا عجر دق تللق نيده دحا نكي نأ

 1 : 57 مم

 يار ردقفلا و يذ ذغلا يسنجب ى لوا هللاف لبق هناك ريقفلا سنجو ينغلا سنج وهو لرفي ملو يت "كذا

 ب 5 امم عد

 يت نك نا هللا دجع رق را ىاع ةدهاش يدهو مهب ىلوا هللاف ٍضس ةلءارق فو ءارقفلا و ءاينُعألاب

 0 5 3 مع د 04 2 7 56 هم

لدعت نا ةهارك لوهلا اوعبتت الف ليق هناك لودعلاو لدعلا هك ا اولدعَت نإ [ ةماكلا ناك ىئاع ريق وا
 ندب او

 : ا 2 1 4 01
 ةموكح را قح'ا ةداهش نع مككذسلا اوواذ ناو َ او.ةرعت ا ارز نا ود 1 قحلا ىع اوادعت نا ةدارا وا ساخلا

 نر 0 ما م

 00 | مخلل نأ و ىذعمب اودع را او 5 نأ و يءرقو 5 اهوعخمل 1 مكدذع امد اةكاهشلا نع اوضرعت وا لدعلا

001 
 ع ءاسنلا ةروسي



0 

 م
 1 هم يد «م2< 02 ّئ او او 2 , ” ةقلعمأك اًهورْدك ريم س سم هرعو ص 3 / ع ا 2 ١

 © 65-2 اروغغ ل نأ: د اوقتتو ياصت ن عما وردكف ليما 0 اوايمت الو مكصرح وأ و ءاسا امينا ]كة ومعل

 ع ممم 2-2 - 0 هو -جمددءعم 0 مرصع |

 با يف امر تلشلا ىبأم هلل و فني انا 2 نم ذك هللا نغي ارنب نإ و 0
2 

 هم صرمم ه 2م ' وعم 2

 اما تومسلا ىف ام هل ل 0 نا و م هللا وقتا نا مايا و مين م بنتكأا اونو طف اناكير) 5 م
 مرو هدم 26 17 ع - مذ -

 مكبهذي اشي نا © اليك و , للاب ى 32و ” ضْرأْلا ىف امو ثومسلا ينام 0 ةللا 1 ضْراْلا ىف

 22 هعمو <

 اهتمسق اهوعذمتن روجلا لك اهنع بوغرماا ىلع اوروجتالف [ ليملا كار ايمن 1 ] نيضعب عم بلقلا ل

 مكذم عقو نأ هيف اوطرفت الف ةعنسلا زااركقيلا دح ْى وه امم ليملا لك بائتجا نا ىنعي اهذم قي رو نم

 2 5 1 مود صتم سم 2

 ةقلطمالو للعب تادب ثمسها ي دلا دوز | علل اهدي ] ميدونلا نم برض هيفو ولك لدعلا ىف طيرفتلا

 موو 260 هم مع ممل هم و

 - ةذوجسحلاو اهورذنف يبا 5 ةءارق يفر »* زويل كاذ نيبوا فلم وا« قيلطت وا ةظح ل ىو له *ر عدن + لاق

 نأ يورد - لتئام هجقش كلر ةميقلا م وب ءاج ايينذخا عم ليمي يناتأر ما هل كذاك نم ثيدعلا ىن

 0 ةشياع كملاقف لامب 3 هلاو هيلع هللا ىلص هلا لوسر جاوزا ىلا كسعب هذع ملا يضر باَّطَخلا
 ب

01 1 0 207 520 2 
 كسمعي ال اولا !ذه لدم رمع اثلعب ماسو هلا و هيلع هللا 0 هللا لوسر جاوز : لك ى !!أ اهذع هللا ى

 / ا 060|2 01 - 1 ١ 5
 ملسوهلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناف كسار عقرا ثلاقذ هريغب نهريغ ىلاو اذه لثمب تاّيشر بلا ىلا

 مم | هي ها .
 [.اوحلصت ناد ] ةيايزرمف يف امهنفدف نوعاطلا ىف اقتامف نيرخالا كتيب 2 كوكي مل اًمهوحا دنع نك

 نم ىضم مه ىذعمب اقر اق 5 نأ و كيرق + مكل هللا رفغ - لبيقكسي امجف [اوقتَتو وإ ةيوللاب هوكاردتُت و مكه

 1 _ 1 3 : نا
 و - ةشيع نم أذها اشخع ور ةجوز ىم اربح اجوز هفزري ١ 13 هللا ني 9 هالمنام امهذم دحاو 7 قراعب ناو

 هرم

 ىاع فطع [ مكايا و ]- ا | اًكْيصوِب قاعتم [ م كن نم * ] ردققملا ينغلا[عساولا]و - ةردقنمل 1 ذغلا [ةعسلا]

 1 رب مرر س6 و

 نوكتو انازعتا 5 1 اوقْنأ نأ ] راسا ا هلنكملا لواذ دي سدج مسأ ٌباقكلا و - ملي نم ككل !اوتوا ى يذلا

 د < هربععمر

 ىفعملا نال ادا اء فطع [ هلل ناف اورعكت نا و:] هلوذ.و - لوقلا ىذعم يف :ةيصوقلا نال هلاستلاو
 7س ريومص 6م هرم

 مهقلاخ وهزم الك قلغأا» هللا |! ىذعملاو - هلا |ناف ار نا مكاو مهل اناف و ىوقتلاب مكانرما و مهاذرما

 - - . 2 3 : ١ 0 . 3 4 و .٠

 ةباقع ىنوقلي ندير ليغ هقاخ 5 اعاطم نوكي نا ةقحف هاك معذلا فانصاب مهيلع معذملا و مزكلا 5

 6. ممر 5 سمو 7 7

 ةيصو اهنا ي ذعي ال وق نأ مكافدصو و ةفااسلا هللا ل نم يق 0 اوتوا ى داا اذيصو نقل و ةباوث ن وجردو
 ١

 3 -_ ١ نول 7 ب و8 : نو لوس 7 لوقت ا مهنال عر وصخ اهل رك 1 دع اهب 6 22 لاز ١ 8 هلق

 «”لبعي ةديحاويا نم 0 ذأ و ةكئالح ىردمف ةضرا د و ٍِ 5و هرهكل مك و ث' > و ملقكاع 02 هلل 1 ل / 1 ل 3 / | امس 9 ل اور 1 أ م ا املاو , 5أ ر د

 مما 011

 ةرثكل دمدي نال اقمكسم اعيمح مهتداجع . نع و ةقلخ ن وياكل كلذ عم. [ هللا ناك و ]هيقتيو

 ب اماريرقت [ ِضْرَل 5 و تودشلا ىف ذا هلل ] هلوق ريركت و مول ندحإ ةلمخ# مل ناو ممعن

 4 5 8 6 5 1 م هر ه2 تاو مريب ©5226
 مهدي مكذفي ا مكبهذب اهب نار هلك ريغلا 15 ىوقنلاو ةدشخلاا نذل :و.هعب الو ةوعيطميف ةوقكبل ءاوقت



 ( سمه )

 هده قتيلا وأ.

 ندب ولدت نأ ارعيطَتسَت نَل و © ارهبَح َنولمَْت امب نك هللا لد اوه َو اوُقسْحُت نا و * سلا نس سغنألا

 و 6. - 6.7 >

 حومطرا لالموا قلخ را قاخ يف ءيننوا ةماصد را نس يف نعط نم بادسالا ضعبل كلذ و اهنسناوم و
 هال مه 5 : مسودءوص هه

 ىنعمب احلي و تلاصي ىرتر- [ امهنيب اعاضي نأ ] ىف امهب سأبالف كلذ ريغ وا ئرخا ىلا نيع

 ىنعمو - ةثلثلا لاعفلا نم دحارلك ردصم ىنعم يف [اًنْلُس ]ربطصا يفرم ملماوعن و الطير اان
 ريحت ةفشَر ثعلب مرا ا زا' ةقشغلا ىعامفنا هل كنيطت نا ىلع اعلاصتي نا ملصلا

 اهل ثببهوف هبلق نم اهنع هللا يضر ةملادع ن ناكم تفرعو ملسو هلاو هيلع هللا ىلم هللا نبل اهقرافي نا تهرك

 موا ينعد و ىنقاطت ال تلاقن دل و هذم اهل ناكو اهنع هدبغرا اهجوز اهقلطي نا دارا ةأرما نأ يور امكو - اهموي

 صعب هل ّبمهت وا - اهرقاف يلا ديب جا اذه ناك نا لاقف نيرهش لك يف يل مسقت و يدلو لع

 ةدرلا نما [قيف ٌدَح َمَلَصلاَو 200 اسحاب اهكسمي نا آلا هل سيلف لعفت مل ناف ٌةقفخلا وا هّلك وارهملا

 بع 200 نشالك,يا ةةرتستلا نمريخوه وا  ةرشعلا ءوس و :ضارعالاو زوشذلا نموا

 ىنعمو [ تلا سفنألا ترضخأ و ] هلوق كلكذك و ضارتعا ةلمجلا ةذه و  رورشلا نم رش ةموصغلا نا

 - هيلع ةعوبطم اهنا ينعي هنع كلفنت الو ادبإ اهنع بيغي ال اهل ارضاح 0 مثلا ل ثلا سفؤناا راضحا

 نار ابل مشيا نا كد هسفن ناكتال لجرلا و اهتمسق ريغب و اهتمسقب عمست داكت ال ةأرملا نا ضرغلا و

 نهريغ مئيبحاو نهومتهرك نا و مئاسن ىلع ةماقلاب [ ارذسحل ناو ] اهريغ بحأو اهنع بغر !ذا اهكسمي

 ةموصخلا و ذالا ىلا يدوي امو ضارعالاو زوشنلا [ اَوُْنت و ] ةبحصلا قل ةاعارم فكلذ ىلع ارربصت و

 ناطخ نب نارمع ناك و - ةيلع مهييثي وه و [ ارجبخ ] ل ىوقثلا و ناسحالا نم [ َنوُلمعت امب نك هللا ناك 1

 هلل نمحلا تعبات مث اموي اهرظن ههجو يف ثلاجاف مهلمجا نم هثأرما و مدأ ىنب مدآ نم يجراغلا

 يلثم تقر كنا ثللق فيك لاق ةّدجعلا لها نم كلاَيا و ينا ىلع هللا تادمح ثلاق كلام, لاقف

 [ اًوعيطَتْسَت ْنَلَو ] ىنيرباصلا و نيركاشلا هدابع نجا هللا دعر دقو ثربصف كلاثم ثقزرو تركشف

 اًميف ناصقن' 9و ةلايؤاالاو“ ةقبلا ليم عقيالا تح :ةيرضقلا>اوإ ءاسغلا قيب, :لمفلااوعيطتستلا قارا اصفر

 ذجن اولذبت نإ طرشب نوعيطتست ام الا هنم متفَلُك امم و هّنياغ و لدعلا مامت مكذع كلاذل عرف نهل ببجب

 ءانعم ليقو - ِدّيبَعل طي كبر 6 ٠ ملظلا دح يف لشلاو عاطتسيال ام فيلكت نال مكّنقاط و معو

 :هالرفيار قدوس ود طارد مسيل ن ناك هنا مّلس و هلا و هيلع هللا كوس ينل بنمو - ةبحملا ىف اولدعت نا

 تناك اهنع هللا ي ضر ةشياع نال ةبحملا ى ذعي كللعا الو كامت اميف ينذحلات اف كلما امين يتمست

 نك اهنا كس ريغ هنا مهري اذح ةبوعصلا نم غاب برعم رمإ نبذهب لدعلا نا ليق و هيلا بنحا

 اهريغو ةسناومااو ةيكافملا و ةحلامملا و لابقالا و رظنلاو هيفتلاوو ةقفخلا رز يهفصعلا ىف :نينيبا نووضيلا

 اذا فيكف نوّلك تابربحم ْنُك اذا اذه ةعاطتسالا دح نم جراخلاك وهف هئارو نم يتاب 0 52000

 دلإوإ

 مع ءاسكلا روس
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 -م ا < رم 0 مدور هوم هم دي عم ا جم ءاءم اهم همم“ م

 نيفعضتسملا را نهوح“ ١ نوبغرت و نمل ٌبنُكاَم نم ينل سلا ىمكي ىف بمتكلا ىف مكلع

 0 1 مع 9 مم س 7 -

 ةارما ناو 3 امْجلَع ِ ناك هللا نا ردح نم اواَعْفت ام و * طسقأب ىمنيلل اوصوقت. نأ و,.نادلولا نيم
 1 ا 5 ا 2 0 1 5 مب >

 ترضحا و ريخلبوضصلااو اعلص امهنيب : نآ اميل ح 1 الف اًضارعا وأ اوشن اهلعب ن رم تفاح
< 

 ص 6 2م ه2 هعاسلا 2 2 3و - ء

 مهيراجمف مهلامعاب املاع ىلكف [اطيح# يَ 3 هللا ناك و ] مهيلع ةبجاو هّثعاطف ضرالا و تاومسلا لها َكام

 و : 1 1! 0 .. 0 5

 م مقتل قف د رس 1 مافخ نا د 2 يذعي َْئ مانيلا ىذعم يف باككلا م ولكملا و

 رض 0

 نارملا و - ةضرتعم ةلمج اهنا ى ىلع ةربخ بمدكلا ىفو أدب م كل تليام نوييوا زوج و - همرك و بز ينبجعا

 روما مئاظع نم ىماكيلا قوقح ين ةفَصْنلاو لدعلا ناو مهيلع ولقملل اميظعت ظوؤحملا وللا باذكاي

 امب نواهتم مل ءاظ اهب لخملا و. اهيلع يايا اهتاعارم بمجت يتلا ىلاعت هللا دنع تاجردلا ةعوفرملا

 مسقلا ْئلِع ارورج“ نوكي نأ زوجت و - مي ولع انْيَدَك تنكلا مآ يف هنا كلاس ميظعت ىف 6 هللا هيلع

 ديدسب سيل و  ميظعتلا ىنعمل اًضيا مسقلاو باتكلا ىف ميلع ىاقي امب مسقاو نيف مكيتفي هللا لة ليف نك

 في] هلوقا قلعت: مب تملق :ناف ب عىذعملا و اظفللا ثييح نم هلاتخالا نيف ىف, روزجملا' ىلع ففنطعي نا

 يف نوكب نااووجياو :22نلذعم عين معيلغب نوادي يا ىلُثَي ةلص وه لالا ةجولا ىف تلق - [ ماسلا ىملي

 ءاّسنلا ىمنُي يف ةفاضالا تلف ناف - ريغال ٌلدبف نيرخلا نيهجولا ىف اماو نيه نم الدب داسنلا ىَمنَي

 نىلع نيثايب ءاسفلا كميي جف قيمر هنا وعس يدنع كاوقك نم ىذعمب ةفاضا تملذ - ىهام

 نم نهل ضرف ام يا نه هللا ٌبتكام كرف و - ني ينك اّم_نهنوتوت 3 ] داي ىمايا ةزمه لق

 لاملا لكاو اهجرزت ٌةليمج تناك ناف اهلام و ةسفن ىلا ةميتيلا مضي مهنم لجرلا ناك و - ثاريملا
 ع ب مع 004 99262

 ل 5 ين لمثح# [ نوصل | نوفقرتو] اهثريف تومت ىتح جروزقلا نع اهلضع ةميمد تناك

00 
 ىلو ةءاج اذا ناك هلع هللا يضر بفالكشلا و سمعا د و - نوتمامدا نه“ نا نعز نةلامح 2 1 '

 ةديماو تناك ناءو كلذم ريخ وه نم اهل سمدلا و كريغ اهجوز ل ان ا ل ناف رظن ةمينيلا
 52 ها 4 تو ين 6م سومدعلمو

 ف اوناكو ءاسنلا ىملي نئاع فنرطعم را ا نيفعيفتسيا وز اهب ل كنرناقا اهجحوزت لاق اهل لام الو

 ةلوقك اتا اباطخ ىنوكي نازوجيو - ءاسفلاو لافطالا نود رومالاب ماوقلا لكلا نوثروي امنإ ةيلهاجلا

 مم م يسمو هو هعم ه -

 ِداَسَفلا كئيب ِف مكينفي ىنعمب ندفع تتسملا# رورج"“ [ اوصوقت ناو 2 بيطلب كثيبغلا و 00 د

 مرو هعم م < مم سم ىمرم

 ةمئال باطخ وهو دو سوا نوكي نأ زوجتو.- اوصوقت, نا ,يفرو نيفعضتسملا يف و

 كلذ هنم ثعفوت [ بلعب نم تاَخ ] مهمضنهي ادحا رخل مقوقح مول اوذوخسيو مهل اررظني نا 5

 ةمحرلاو ةدوملا و هّنقفن و هسفن اهعنمي ناب اهذع .ىناجتي نإ [زوشنلا ] و هتارامإ و هلئاخم نم اهل جال امل

 اهتثداح# لقي ناب اهنع ضرعي نا [ ضارعالا ] و برضرإ بسب اهيذري ناو ةأرملا و لجرلا نيب ينلا



 ( سمع )

 هل مسج هر من هاي اه ام ص يو باص وع مود 0 مسمرزررو مث ر 0

 مع ءاسنلا الروس 6 ملسا ى 0 م انيد 00 © اريقن,نوملظي 3و ةنجاإ 0 نمو وهو ىثنأد اركذ نم
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 ه مزج ف مو 5 م غلو 6 يلح مدربا هللا 2 افيذح ميهربا هلم عْبَلاَو نسم وه و هلل

 ا ع ىَلْتُي ام و نوب انفي هللا 1 ماسلا 5 َكَدفتسَي و 5 اظيعم ءيش لكب ا ضر

 تلقا ضو و رمل نيبت كللاهلا وهف ةلمعءاسا نمو زئافلا وبف هّلمع ملا نم ناو لمعلاب دوقعم هّلك

  ناهذللا هيلا ىقلت لو ناذالا هيعَت ال ص هذكل و يلاصلا لمعلا ىلع لابقاا و عماطملا ٌممح و ينامالا عطق

 تاحلاصلا ضعءب لمعي نمو دارا ضيعبتلل ىلوالا ةق - ةيناثلا و ئلوالا نم نيب قرفلا ام ثلق ناف

 نم كد هعسو يف د ةفيلكت وهام اهنم لمعي امنا و لاوحالا فالتخال تاعاصلا لك نم ىّمتيال الك نال

 نم يف ماهبالا نييبتل يناثلا و - لاوحالا ضعب يف ةولصلا هذع طقست و ةوكز الو كاهجالو هيلع مح) فكم
 هموم مو < © يصور

 هيف تلق كلذ يف مهاثم مهربغو [ نوملظي ال ] مهاب نوكلاصلاو صقل كفيك تملك ناقل لا

 نوكي نأ ىناثلا و  اعيمج تاحلاصلا لامع و ءوسلا لامعل نومْلظي لو يف عجارلا نوكي نإ امهدحا - ناهجو

 ملظ نال و مهنيب تواغت ل مهلامعاب نوح نيقيرغلا الك نالرخآلا دنع هركذ ىلع الاد نيقيرغلا دحا دنع ةركذ
 اماو هذع ىتغتسم هركذ نكف مرجملا باقع يف ديزيال هنا مولعم نيمحارلا محرا و هباقع يف داي نأ ءيسملا

 سيل هنا لضغلاا نم صقْنُي نا زاجف باوثلا مكح يف يه هللا لضف نم باوثلل عباوتو باوث لف نسحملا

 المح ر هللا ىفت قصاختا [ هلل م مل ] لضفغا| ىف لاصق عقب ال هنا ىلع هلو لطلاب يشن ناكف بسجاوب

 لاح [ اًعينَح ] تايسال فكرت تانسحأل لماعوه و [ نش ومو ةأوس |دوبعم و 5 اهل فرغت ال هل ملام

 ىلا اهلك نايدألا نع لام يا فذحت يذلا وهو - اًفينح ميهربأ لم لب ءارقك ميهوب نموا طل

 ةليلخب ةدزع لؤلخلا تسر كوشت ةماركب ةماصتخا و هئافطصا نع راجم [ًاْيِلَخ ميهربا هللا دعنا مالسالا نيد

 رهو لخاا نم ىنقيرط ين رئاسي را - فلالخ يب كقناوي يا كتاخُب يذلا وهو لاغملا لل

 عقومام كثملق ناف ”ةكيتح فازانم لالخ كاخاديوا + هللخإ كمت امك تكلا خلا سيو - لمرلا ىف قيرطلا

 ثداوحلا و - مهلوق نمرعشلا ىف ءيجن ام وحنك بارعالا نم اهل لح# ال ةيضارعا ةلمج ئه تلت  ةلمجلا :ذه

 عبتت ناب :اريدجي ناك :ةيلخ ا ىغلرلا نم غلب نم نال هذلم عاجتا ةيبوجمردبكاثاهتدئاف مق

 ىلا ثمعب مالسلا هياع ,دهاربا نا ليق و - ىنعم اهل نكي ملاهلبق ةلمجا ىلعةفرطعم اهتلعج ولو ةدقيرطو هدلص

 ةذكل و ثملعفل ةسفخل ةريملا بلطي ميهاربا ناكول ةليلخ لاقن هذم راتمي سانلا تباصا ةمزإ يف رصمب هلليلخ

 ريخأا هءاس ميهاربإ ارربخا املف ساخلا ن نم ءايح رئارغلا اهنم اواالمغ نجل ءايطمب م ةذاماغ زاتجاف فايشألل اهديري

 0 ةدكتسا و تزبينخاو ىراوح نسحأ ثجرخان اهفم ةرارغ ىلا هتأرما ثدمعو هانيع ةلمجك

 لكْيرع هللا يايلخ دنع نم لب لاقف 3 مرصملاكايلخ دنع نمهتأرما ثلاقف مكل نيام لاقف :ريخلاةعئار ميقا

 1 ١ هو 5 5 0 | 0 1 50 ب 3

 كذب لصتم [[فكضراألا ىف امو تومسلا ىف رم علو ] اليلخ هللا ةامتستك
 ل نا ةاذعم و نيحاطلاو ىنيعلاصلا لامعلار



 4 انتا

 مام ع سا موهدد م هعاع - مه اس ومع
 رس

 مولا يمص
 0 ع ل 1رظعشلا 0 ط مهيذمي و 00 © اَنْيِبم مبا ايو مع ءاسفاإ ةروس

 ه ءزجلا
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 6 64 00000 ه2 - ريع دس ع 1 مد 690 - 2 3 5 12

 َىَناَمأ آو ميناس 2 ابق هللا 1 م 57 را ملل دقوا اد ا 2 تا معن
 ريك

 1 اج - 2 000 عمم 6 100 سعت ممرع 6 سمور م <

 ىحلصلا نم 1 خل ايو هللا نود ن نمد هل دج الو 0 ع ل بدنكلا له

 دعب راخلا سم ٍجررخلا و ةبوت ريغب نيمرجحلل هللا ةمحراو لامألا غولب و رامعألا لوط نم ةلطابلا ينامالا

 ٌةسمخ ثدلو اذا ةقاذلا نذأ نوقَشُي اوناك رئاعجلاب مهلعف [ ناذالا مهكينبت و ] * كلذ وحن و ةءافشلاب اهوخد

 يماحلا نيع وقف [ هللا قاخ مهيبطتول ]رع عافتنلا مهسفنا ىلعاومرح و اركذ سماخلا ءاج و نبأ

 مدأ ينب يناّما و مئاهبلا ىف حلبم ءاملعلا ةماع لوق يف وهو - ءاضغلا ليق و - بوكرلا نع هٌوافعا و

 ضيع ىلا وعدت مهيف ةبغرلا نال مهما دختسا و مهقاسم) ر نايصخلا ىرش ةركب ةفيذح يبا دذع و - روظعمف

 ةمركع بانك لاقت ءاصخاا وه لوقي ةمصركع نا نهحلل ليقو - مالهالا نيد يه يتلا هللا ةرطف ليقو

 تاريغملاو تامشوتسملاو متل تارششولا هللا نعل ةنغؤ»ت مهول وه نودتسم» نبأ نغ'و < ءللا"نيو وه

 نيل دكوم يناثلاو هسفنل دقوم ل لوألا ناردصم» [ اقح هللا دعو ] تذختلا ليق و - ىلاعت هللا قلخ

 ةضراعم تلق  تاديكرنلا هذه ةدئاف ام تلق ناف - غيلب كثنلاث ديكوت [ يد هللا نع قتلا لست ]

 نوقحتسمام راثيا يف دابعلل ابيغرت ةئايلر» قداصلا هللا دعوب هئانرقل ؛ ةلطابلا هينامإ و ةبذاكلا ناطيشلا ديعاوم

 ريمض [ َسْدَل ] يف ٠ ناطيشلا ديءاوم فالخا صصُم ةتيقاع يف نوعرجأي امض "ىلع ةللا دعو ريف هَ

 ليمرنلفلل تاطنخلاإو 1 بنقلا لها ي يناماب او مكين ام1ب] باودلا نم هللا لع ام لاخي س ل يا هللا دعو

 ىعو.- ةللا دعوي ناميالا ىف مهل وتكامل مهعم باتكلا لها رك كذا هب ف نم الآ هللا 00 ىنمني )ل هنإل

 ءدحل اكلولا ىارتوم عرملز عيناقلاب اميل ةلاملا نسعلا نع و - نيملسملا ىف يل م دما رز قرفُم

 هللاب ىظلا نطل اولاقو مهل ةنسحال و ايندلا نم اوجرخ ىثح ةرؤفغملا يناما مهقملا اهوق نإ 1

 باذكلا لها لاقف اررختفا باتكلا لهاو نيملسملا نا ليقو - لمعلا اونسحال للاب نظلا اونسحأ ول اوبذك و

 انياتك و قييبنلا عاصم انيردا رقما [عولوأ «عىفي نوملسنلا:لاقاو“ ممباتك لايق. انتك ون: قتلا لقا انبي

 رمالا ناك نا مهلوقل نيكرشملل باطخلا نوكي نا لمتحيو - تلزذف لبق تناك ىنلا بُشُكلا ىلع ىضقب

 بانقكلا لها ناك و - سل هدنع لنا اذاواو الام نيترال لاح نسحا و مهنم اريخ ىنوكل ءالؤه معزي امك

 و - هلبق فكرشلا لهإ ركذ م 0 ةدضعي و - و ماي 1 راثلا انك ل - ةرابحا و 5 هللا ل 1 ” نولوقي

 مه موسم 0

 دعب [ تلا نم لمعي نم و ] هلوق و [ هب َر رجل موس لمعلا نمد وش ةلقلاو را دهاجم# ن
 هيما سم نم- هد م هاوس

 اوما نيدلا و هلوق و هدْيْبَطَح هب ثطاحأ و ةئهس بسك نم حلب هنوف نع قت اكباقغلا' لهنا ىتمتازكذ
- 
 رمالا نا توتا و ينامالا هللا ناطنا اذا وال 0ع اماَيآ لاَ 1 نتازلاقردزل كيفت تايشن لت 0

- 
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 ( سما

 - ت2 < ةسم « ” رس

 ليت ام دعب نب لولا يداي نصر و © اميظع ارجا هيد 06 هللا تاضرم ءاغنبا كلذ ل نم و

 همه < سب 2 مو هد 65 هّيءع ارم عر

 نر غي 1 هللا نا 3 اريصم 00 دج ىلا وزر لنرؤ ةلازإ دوق

 مهو وة 2 ك0 دك د 6 2-2

 8 نوعدي نإ 8 ايوب هلأ لمدد هللاب كِرْمي نم و 5 نمل َىذ ترابا ول كل

 ا اضررفص اهيصن تكدابع نم ندخل لَ مقلاة رار تلت لا 1خ ناو + الإ لا هنود
 م ام دي <60 ها دودو ممم ا ”<مل» ص ا صإ ق5اعس 0 تاع هوم عمد

 رريغيلف مهنرم 7 مهنرمال مهيد واصلا طييمتلا نخلي نمر هللا عقلك 12ه تمل فاعلا نا كا و مهتيذمالو مهذلغاا

7 2 - 5 - 0 

 ههجو هب ىغتبي نا و هيلا هب برقنلا و هللا ةداجع ريغ عاف“ وذي نا ميظعلا رجالا باجينسإ ىف طرق

 تلق [ ٌكللذ .لعفي نم و ] لاق مْثَرَمآ نم الا لاق فيك تلق ناف - تاهنلاب لامعالا نال اصااخ
 - 1 5 ا ا 1 : 34 0 -

 لخدا مهيف لعافلا ناك نيريخأا ةرمز يف هبرمالا لخد اذا هنال هلعاف ىلع هب لديل ريخااب رمالا ركذ دق

 كذب مدار نم و داري نإ زوج“ و - هييش دعولا هب نرق و لعاغلا ركذف كلذ لعفي نم و لات م

 ينماوملا لبس َر ا عبي و ] ءايلاب هين كرق و * لاعفالا رئاس نع هبرجعي امك لعفلاب رمالا نع ربعف
 --( 00 هو 5

 اتلاشم زوججال ة عامجالا نا ىلع لهادوه و ىهقلا يغيذعلا نيدلا نم هيلع مه يذلا ليبسلاوهو

 ةقاشم نيب و نينمؤملا ليبس ريغ عابتا نيب عمّج لج وزع هللا نا ةّدَصلا ر باتكلا ةفلاخم زوجي ال امك

 0 لوُت ] لومرلا ةلاومك ابجا:و مهعابتا.ناكف ديدشلا. ديعولا ةءازج لعجو طرشلا .ىف لوسرلا

 كىرقوأ م هج هلصنَو ] هراقخا ام نيبو هنيب يلآخن و هلُذْحن ناب لالضلا نم ىلوت امل ايلاَو هلعجن

 [ هب كرسي نار غي آل هللا نأ] ةكم ىلا هجورخ و «دادترا و ةمعط يف يه ليقو - هالص نم نونلا تفي هلْصَنَو

 هللا لوسر ىلا برعلا نم عيش ءاج ليقو - اكرشم تام هنا يور ر -ًةمعط ةصقل ررك ليق و - ديكانلل ريركت

 هتئرع ذذم أيش هللاب كرشأ مل. ينا الا .بونذلا ىف فك خيش ينا لاقف ملسو هلأو هيلع هللا ىلص

 ةنرط تمهوت امو هل .ةرباكمالو هللا ىلع ةأرج ىمصاعملا عقوأ ميزو الوب هنود عم نتا ول ودعي يقلل د

 ثميدخا| !ذهو -تازنف هللا دنع يلاح ىرت امف رفغتسم بهات مقال نو يذاو ايره ةللإ زجغا ينا ىنيع

 ةذع هللا يضر ىنسحلا نع و -ةاذم و ىزعلا و تاللا يه [ ادا ] هجن نم بئاتلاب داني نصرسف نم لوقزصني

 يف نولوقي اوناك لهق و - نالف ينب ىثنأ هنومسي هنردبعب منص مهل و الا برعلا ءابحا نم 7 00

 ثاناوا ثيينا عمج اننأ ىينرق و - هللا تاذب ةكئالملا مهلوقل ةكئالملا .نارملا ليق و - هللا تانب. نه مهماذصا
 د افوجو يف .ةوجا ونحن اغلا, اولا قل ةاو نس ماء كنار وسكر ةك: نينو رعبحت خل دعت ةلازو تفتح ل1 كاز انتو . عءعو

 ال [ انطيّش لا ] مانصالا ةدابعب نودبعي ناو [ نوعدي نإ و ٠] ًاناثوآ اهنع. هللا يضر ةشياع تأرق و
 5 تي ا د ومع د 5 4 : 4 هم 1

 ىذعمب ناتغص ا ندخل لاف واط هللا هذعل و - ةدابع هل مهتعاط 5 ةوعاطاف اهثدابع ىلع مهارغا ىدلاوه

 مهلوق نم يسفنا ورم ابجا واعوطقم [ ًاضورْفَم اًجيصن] عينشلا لوقلا اذهو هللا ةذعل نهب عاج اديرم اناطيش
 هو مم - روع

 [ مهنينمال و ] راذلا ىلا ن دعست و ةثامعست تقلا لك نم نسأل ااه ةقزر دذجلا ضرف و.ءاطعلا, ىف. هل, ضرع

 ما



) 60 

 موس

 رب ريص نحو 6 2 يم هدربلاه سوتيه م هم سمص مهجر

 اهنا بسكب نمو ا لا و مهيلع

 تق قامو يَ املاوأ ةنْيطَح بسب ى نمو © اميكح اًمهلَع هللا اكو ىلع هبسُعَي اما

 ممم < هد هوو - 2 3 «٠ جياد اع عالم 0 «. . ميو

 5 نولضي ام »توصي نأ مهنم ةعئاط 6 هتمحر و كليلع ؛ هللا يشفى ع او انانهب

 2 ه6 - - >- 0 ب - مع7 عمد

 قاد لقت نك قي كمل رف واقل بلا َفْيَنَع هللا لرثأو ” ميش نم كنررضب ام و مهسغنا
 هعمل ومص ممم ا رملص م مى مرير 3

 " ٍساّنلا نهب حصا وا ورغم وا ةفدَصِب رم نم الا مهتوجت نم "ريك يف ريخ ال © اميظع َكِيَكَع هللا ٌلْضَف

 1 مررت < ّخ 1 هيوم - ١ 3 و 1

 متمصاخ مكنا اوبه ىنعملا و  هتاص مثلداج و نيذلا ىنعمب الرصوم امسا ءالوا نوكي نا زوجبر  كسفن
 وعدد

 هنع هللا سبع أرقو « هباذعب هلا مهدخا اذا ةرخآلا ىف مهذع مصاخت ىنمف ادندلا ىف هموق و ةمعط نع

 ه <” و5260

 ايدعتم اهيبق [ موس معي مز ] ةشاعتنا را ةللا:لرسأت لو 7 ناعما و اظفاح ٌ ايكو ] ةمعط نع يا

 ليك و بذاكلا فالعلم هب صخب تحولا ولا * ين دولا د هواه ةدكطأا ردم كر ويخاف
 همر# هم 65 6م س

 رافغتسالا ى لع ةمعطل ثرععب اذه و - فكرشلاب ا ماظيوأ فكرشلا نود اذ نم دوس لمعي نم و

 ريا هريس در او تك ا هع طرف امل ةموقل وا هنم ا ساو ةيوخلا و
 )رم صرو <

 ةزهيغص# [ ع يطخ ] :] ءوسلا بيسك نم هسفن ىلع يقبيلف هر كك ا تا

 مثلا بسعب هنا [امْنإَو اديب لمتحا قم ] اديز ةمعط ىمر امك [ًانري هب رو مَ ] ةرمجك دا [ امنا ذآ ]
 نيسلاو فاكلا رسب بسكي نمو لدج ىب ذاعم أرق و - نيرمالا نيب عماج وهف ٌتهاب ييردلا يمربو منآ

 مو و وم معو وعام اء وسو لل +32٠ ة]داعد و ءو 3 ءه _

 عالطالا نم فيلا يدوا امو ةفاطلا و هّةمصع يا [ هةئمحر و كيلع هللا لضف الول و ] بسسخكي هاصا و ةددشملا
 -002 8 هرو 22 11006 معاق ها ه2 دل فا ع ح

 لدعلا قبرط يخوت و قحلاب ءاضقلا نع مكولصو ار زعل ون لس مهنم ةفئاط تنفهلا ] مهرس ىلع

 نبع م اعوم ع

 [ مهسفنا الا َنوُلَضَي 2 :ةيمعلا هك نوملعي اوناك مهنمم اسان نا نأ يور دقف مهيحاص وه ين ناب مهماع عم

 س < ما ريح -

 ٌكلاببرطخب ناك ام و لاح |رهاظب تلمع امنا فنال [ ءيش : نم ٌكنورضي ام و ] مهيلع هلابو نال
 ه ممدود يس

 بولقلا رئامض و رومالا تايفخ نم [ ملعت نكت ملام كاك كلوا كناع ىلع ةقيقعلا ىا
 وا-

 ىف ةيالا ليقو - سانلا ىلا م مهم يفريمذلا عجري ورفظونب ةنثاطلاب داري نا زوجت و - عئارشلا و ىيدلا روما نم

 َرَما نم ىوجن الإ [ةتَدصِب مآ ملا ] سانلا ىجانت نم [ ْمهوْجَن نم ريثك يف رْيَخ ل ] نيقفانملا
 ىلاع ايوصغم نوكي نا زوجت او - كيز مايق الا مهمايق يف ريخ ال لوقت امك ريتك نم لدب رورجم هنإ ىلع

 رولان هوانا :نليعتوا - .ضرغلا فووملا:ليقو ةويشلا هاوجن يفف ة3 دصب رما نم نكل و ىنعمب عاطقنلا

 ليبس ىلع هب قدصتي ام 2107 ٌبجاولا ةّقّدَصل اب داري نازوجت و - ليمج لك يف ماعوه ليق و

 فورعمب رما نم ناكام الا هلال ةيلع هّلك مدا نبا مالك مّلسو هلا و هيلع هللا يلص يبنلا نع و  عوطتلا
 لوقي هللا عمست ملا لاقف تميدحلا اذه نشا ام لوقي' الجر نايفس عمسو - هللا ركذ واركنم نع يبن وا
 ءارار اك هو ها سد اه سوم <

 ةذيخب اذه وهن رشح ْيِفَل ناسا نارصعلا و لقي هققوش لارا هنديعب |ذهوبف مهل نم ريتك يف ريخال



 ( ساو )

 مع ءاسنلا ةروش هللا َّ نا * هللا رفغتسا و و ام اًميصخت يحل ن 10 هللا تنازإ 2 ساّنلا نيب ٌمجَقل ' يحلب َبْنعْلا
 دمج 5 امين اناوخ ناك نم رع هللا ( نأ * مهسونا نونادخ# يذلا نع داب الو © اميحر اروفغ ناك 1 5 ل جاد اماما 7 2 مام دوووم هور سم < 3 سد 2 س
 ع ا 0 ٍلوقلأ نم ىضري ال ام نونبي نا مهعم وهر هلا نم نقتل و سئل نب نفت ١ 2 1 حض نص رجا ج2 د 6 هريد م ىو م هموم هم <

- 
 نوكي نم ما ةميقلا موي مهنع هللا لداجت نسال ريح 8 ممكَع ملداَج ءآوه م © اطيعم ولم ريم معمم ع ب همزو مس هعوم ءهذ 1 مدور م<-

 هللا لس مه يدوميلا كرب و صنناو و كلله لعفت ما نا اولاق و مهبحاص نع لداجب نا ةولأسف 5-

 نا ع و - تلرذف هدي عطقي نا مه ليق و - يدوهياا باعي نأ و لعفي نا ملسو هلا و هيلع هللا ى
 امب [ هللا كر امي ] هلققف هيلع طئاعلا طقسف هلها قرسيل ةكمب اطئاح بقنو كتراو ةكم ىلا بره ةمعط

 ليم لا اف هللا ىنارا امب تيضق مكدحا ناوقي ال هذع هللا يضر رمع نعو - فيلا هب ىحرا و كفرع
 قظلا امرها هيا هير ناك هللا نال اجيصم ناك هللا لوسر نم يازلا نآل هيار دبتجمل كل و هيبنل الإ كلذ

 ل ملا ماخت ل ي ذعي ءارجلل امصاخ# نينئاخلا لجال ى نت لو[ امي ىيئئاَلل نع د ] فلعقلا و

 ةيصعملاب اهنرنرخي [ مهمل َيَئاَتِْي ]1 يدوهيلا باقع نم هب تسمهامم [ةللارْفغتسا و ] و رفظ ي
 مدعم عمم تورو م وم

 اهل اماظ ثلعج امك مهسفنال مهخم ةنايخ عقلا 0 مكسفنا لدا مد مكنآ هللا ملع هلوقك «اوقك

 رة وسو عطا فزاع انكي. مقل وفني وز ىزيفاكلل لق: ل: ك لق افك يلا« وسلا ١]
 هيما 1 يناثلا 5 مثالا ىف هل ءاكرش اوناكف ةورصن و ةءاربااب هل اردبش رفظ ىنب نا امهدحا - نيهجول

 يلع امين اناوخ ] ليق مل تلق ناف  هفع لادا الو طق اغا مصاخب الن كفاح ناخل نا كو ًةفحلط قراققول

 هما ةمتاخ كلت تناك ْنَم و مثاملا بوكر وةنايخلا ىف طارفالاب ةمعط نم املاع هللا ناك تلق - ةغلابملا

 ةذع هللا يضر رمع نع و - تاوخا اهل نا ماعاف ةئيس ىلع لجر نم ترث ذات ليو ل4 يف اكهياول

 هللا نا تبذك لاقف هنع عفن اهقرس ةقرس لوا هذه لوقت و يمت لك كئاجن قراس دي عطقب رما هنا

 0-0-2 هررض نم افوخو مهنم ءايح [ِساَّنلا نم ] نورتنسي [ نوقشت ] هرم لوف هيي

 ذهب ىفكو دمهزمب نم بفاخ يلع نفضل ميلع عطص مه ماعوهر مم ] نم نويت [ لا يم

 يف مهنا نيفمؤم اوناك ن نإ مهملع عم مهر نم ةيشخلا و ءايحأ) ةلق نم هيف مه ام ساذلا ىلع ةيعان ةيأل

 هلصا و نوزووي و نوربدي [ ونحب ] حاضتفالاو مدرصلا فشكلا الا سيل و ةبيغ الو ةلفغ الو ةرْثَسال هترضح

 و هنود ٌقرسيِل ديز راد يف عردلاب يمري نا ةمعط ريبدت وهو [ ٍلوَقلا نم ىضربل اص ] لهللاب نوكي نا
 كلذب ثدخح امل تلق - سفنلا ىف ئّنعم وه امنا و الوق ريندتلا ئمس فيك تلق" ناف  هتءاربب تلعب

 ةكيروت و نهب نا دعب هب فلح ىذلا بذاكا فلعلا لوقلاب داري نا زوجي - زاجملا ىلع الوق يمس: هسفن

 ا مالداخ] و ربخاو ادنبم امه. و ءلوأو مآ ف ذيبنتلل اه[ ءآوه مثناه ] يدوهيلا ىلع ترنذلا

 ىلع رو و كلامب دوج متاح كننا ءايجشألا ضعبل . لوقت امك اربخ ءاوأ عودوا ةليبم ةامج



 ( سرد
 ب مه 8 عمم ءا ساو ى ىو هَ 26 000 0 مربمع هس 5 سم ى ه6 ريودر

 نيرخكلل دعا هللا 1 0 ردح 5 و م اوعضت اى هرم ملذك وا ٍرطَم 0 7 مكب كاك نأ مكيلع

 و كوكو هوو 2 ١

 اوما مككنامطا ذاق 0 21 قلع 1 00 امايَق هللا اوركذاك رلصلا مليك اذا © اني نادم

 رك
 ممر مدع هو 82 7 06 ١ هيب 24 32

 نوملات ين نا ” مقل ماغقبا ف اونهت و © اًنوقوم ابنك نينمْؤمْلا قلع 6 ةواصلا أ ٌةواصلا

 2 ََ 26 ق6 سابا هه سارع نا 26 عدس 2 سوو همس جا معسل 2 مرو ول هع 2

 َكِْيَلا 5 10100 اهيبلع هللا اك نوجريال ام للا نم ةروحرداو' + نوملات امك نوملاب مهناف

 1 دسم «5 لت 22 3 و 5 -ٍ ُخ ا

 رذحلاب رمالا كثاق - [ ائنههم ابادع نيرغكلل 0 للا نأ" ةلوق رذعااب رمالا قباط فيك ثاق ناف  ودعلا

 37 32 و : .٠ 1 . دلل | 8 ل 0

 مهرصخي و هلدذ#و مهودع ندعي هللا نا مهرابخاب ماهيالا كلذ مهنع يفكف هزازذعا و هتبلغ عقوت مهوي ودعلا نم»

. . : 3 
 قر نئلاعت لاق امك هللا ى م ديعت وه امئاو كللذل سهل رذحلاب رمالا نااوملعيل و مهواق ئرقنل هيلع

 اهلطعف [مللا اوزكذاف ]- لافقلا و "تنوخلا لاش يف متيلص اذاف [ ًةولَصلا ْمُكْيَضَق اًداك] كلل كا ميديا رقت

 جارجلاب ( نينكتم [ ميو لعالم ارم بكرا قلغا لكناجه عيا هوكق را العراقساو قيغئادسس اًماَيق ]

 لاوحالا كلت يف متياصام اوضقاف [ ٌةرلَصلا وميك ] متنما و اهرازرا برحلا عضت نيح [ مدام اذا ]

 اهجارخا زوجي ! تاقواب ادودحت# [ًًبوكوم ابنك نين مؤملا ىلع تدك ةرلصلا نإ ] جاعزنالاو قلقلا لاوحا يه يتلا
 ىلع ًارلصلا هباجإا يف يعفاشلا بهذم ىاع رهاظ اذهو نما وا فوخ منثك لاح ا ىلع اهتاقوا ن

 اما و. ءاضقلا ةيلعن_نأمطا !ناف كرا ف اذإ يل ىف بارطضالاو يشملا و ةفياسملا لاح يف يف براحملا

 ٌركذ اوميدآف فوخلا ةولص متيضق !ذاف هاذعم ليقو - ندمطي نا ىلا اهكرت يف ررذعم وهف ةفينح يبا دنع
 مقنا ام ناف عاجطضإ و نوعق و مايق نم مكلاوحا ةناك يف ديئاقلا و ةرصخلاب نيعاد نيحجسم نيرجكم نيللهم هللا

 اهومتاق ةولصلا اومهقاف -منمقا !ناف ْمكدئاَمطا اذا -هجلا ءاجألا و هئاعو و هللا ركذب ٌريدج برحو فروخ نهض هيف

 مهْضزْلا مث مهل هب ضرعتلا و لاققلاب رافكلا بلط يف [ مولا هاّقتبا ىف ] اوناونت لو اوعضت الو [ اوت 3و]

 لتقل و حرجلاب ملالا نم نودبكت ام سيل يا [ َىومْأَت امك 5 نوملاب م مهناف نوملات اونو نا ] هلوقب ةجيحلا

 مكلامف نوعجشلل و هيلع نورجصي مهنا مث امنع امك موبيصي مهيب و منيب فكركشم رما وه امنا مب اًصتخم

 ىلع مكنيدراهظا نم [ نوِجري ل امهللا 5 5 مكنالر بصلاب مهنص ىلوا مكنا عم مهربص لثم نوربصتال

 فلاتر وقركت نال اوخهت او نسب مبا مفي أو دوت نا ج رعالا أرق و - ةرخألا ىف ميظعلا باوثلا: نمو نايذالارئاس

 ناك ىرغصلا ردب يف اذه نا يور و - َنوملهت امك را ممناَف رق و - ليلعت نوملات امك ىوملاي مهلاف هلوق و

 - ميلي اممم هب ملاع وه امل الا مكاهنيال و مكرماي الو أيش مفلكي ل [ ميك اميل هللا َناكو ] اولكاوتف حارج مهب

 قيقد بارج يف نامعتلا نب ٌةداذُك ةمسا هل راج نم اعرد قرس رفظ ينب دحا قربا نب ةمعط نا. يرر

 دنع عردلا تسمّدلاف دوهيلا نم لجر نيمسلا ىب ديز دذع اهأبخ و هيف قرخ نم رثتني قيقدلا لعجف
 يدووملا لزنم نع !! ىبتنا ىتح قيقدلا رثا اوعبتا و ٌركرذف ملع اهب هلام و اهذخإ اماَتّفاح و دجوت ملف ٌةمعط

 هلل[ جولنم هللا لوسر ى يلا اك اوقلطنا رفظ وب تن اقف د دوهجلا نم 5 هل دهش و ةمعط يللا اكد ١ لاقف اهو نكخاف



 اوال
 مت

 1 6 هاو ةيضحارس مهد هع خم مورو مل ا ممم 66 مسا ةهرسم هرب س

 انف نيكاسإ اودخاجاو ل مهم ةفئاط مكلف ةولصلا مه ت تكمءهقاف 0 كل 4 اذا وهاني او 1 0 مكل اوناك

 - مد معومرو سوم مدرع - هرم مسدصعم هيي اء 2

 مهردح ارا عل اوُلَصِيَلَف اولصي مل مل ا هلَط تابلو 0 نم اونوكيلف او نجس ادا

 ماطر بي 2 ه”م يي مرعملص سورع م سم م مم مم ممرعمرمس 67
 حانج 1 ٌةدحاو ةليم ميلع نوليمجف م «تعتمأ و , علت نع نولفغت ول ار يذلا و 9

 رصقلاب مهسفنا تميطتل حانجلا مهلع ىفّخف رصقلا ىف اناصقن مهيلع نا مهابب رطشتت نال ةئظَم اونا
 ىرشزلا أرقو - اهريصقت ذعمب ةبطخلا راصقا ثيدعلأا ىن ءاج ا نم اورق ىيرذ 10 ةيلا اونئمْطَياو

 فخ! ىلاعت هلوق وهو ٌةَصاخ فوخلا لاح ين باتكلا صذب تباث رصقلاو ديدشتلاب اروصَقت هع م

 5 كافي كك ةولصلا نم هللا دبع ةءارق يف و - ةئسلابن نمالا لاح يف امها [ ورع ىيذأا مدني 5

 هريامب ٌضرعتلا و لاتقلا ةنئغلاب كارملا و مذتفي نا ةهارك ىئنعمب هل لوعفم هذا ىلع مُعَح نإ اههف

 هللا ىلص هللا لوسر دعب فوغلا ٌةولص ئري ل نم ةرهاظب قّعتي [ ةولّصلا مهل تدقأف مهيف تدك ناو

 ةيلع هللا نى هللا لوعر نع 3 ةمثالا نأ »دعب اهأر نم لاقو مهيف هوك طرش ثيح ماس و ةلاو ةيلع

 ف ةعامجلا رضاح نوكي مام] لكل الراخذتم هل باطخلا ناكف هب موقي ناك امب ماوك رصع لك يف ملمع و هلآو

  اهرضحي ناك ينلا تاعامجلا ماس و هلا دو هيلع هللا ىلص ىلا لومر ما رامك رهموي نا هيلع. اترخلا لاه
 و

 مهي: ل ل 58 امهندحا مقتلف نيتفئاط مه وحاب | كعصا ممم » هلا مقماف ] نيفئاضلل ب موهف يف ردمضلا و

 امم حالسلا نم نوذخاي اولاقف نيلصملل ناك ناف - مهريغل اما و هند اما ريمضلا [ مهَتَحِلْسأ اوُدحاَيَُو ]

 نيذلا يل [ اودجست اذا ] هيف مالك الف مهريغل ناك نا و  امهوسن و رجنخأ و فيسلاك ةولصلا نع مهلغشيإل

 يبا دنع فنرغخلا ةولص ٌةفصو - مكلوسرح# [ مكئارو نم ] نيلصملا ريغ نعي [ اوذوكيلك ] مامالا عم اودج#»

 فت مث ودعلا ءازاب ئرخالا و نيتعكر ةولصلا تناك نا ةعكر ينينفئاطلا تاج امال ياصي ىنا ةفينح
 0 ل ةتولص ل ةعكر اهب يأصيف فهلا وذات و ودعلا داراب هذه ١

 لع مك ةءارقب ةعكرلا يدوذف ىرخالا ى ينات و سرحت م اهتمت مقا و ةدارق ريغب عك را يدوتن

 ةدخع يآصي مامالا نأل ةولصلا ىنعمب 5 دنع و - ةفينح يبا دنع هرهاظ ىلع [ نوجسلا و ]

 ىتح ادماق فقي و ةعكر ةيناثلاب يلصي مث بسصهذت و ملستو اهّتولص مند ىتح امئاق فقي و ةعكر ةفئاطب
 هك 77 2 212 2مل 220 62200 -5242-- | و _ً 2ك 22
 ناف - مكتاعتماو كرو - [ كلعم اولصيلف اولصي مل ىبرخا ةفئاط تاذل و ] هدضعي و مهب ملسي و اهتولص مقت

 هلا ظقيتلا و: رستلا, رهر روغلا ليج صلت وادخل ير فعلا يبرر حاسما عك ل ب كا

 اوكوَمت يذلا و كلوق ةوبحف و نيذوخام العج و ذخالا ْ ةيلسالا نيب و هذيب عمج كلذلف ىزاغلا اهلمعتسي

 دوبتلا ىنراد'ا نيبو هنيب عمج فكلذلف هيف مهفكمتل ًاردديماو مهيل 00 ىناميالا 5 نامل و ٌرادلا

 اهلمح مهيلع لت نا ةحلسالا عضو يف مهل صخر" * ةدحاو ًةدش مكيلع نودشيف [ م 1 نيام 1

 مهيلع ع اولفغي اثل رذعلا ذخاب كلذ عم مهمآ و ضرط نم مهفعّضي رارطم نم مهلجي ام ببسب

 /م

 راسنلا ةروس

 8 ذجلا

7 

 ع



 ءرجأ |

8 

 2 كل

 ري 7 9 2ع 0م و2 ا ل هس ورم ع هوس هدد ص ممم صمز هو 6ع هوم

 ىف ير ِك 1 6 اميحر ! اروفغ هلل * هللا ىلع ةرجا عفو دعف تن وملا هكردي 4 لاو هللا ى

 م للا ا 0 عورات ه م و د روم مم مرن و دو عا

 نيرقكلا نأ رك نيدلا م تنعي 0 مدخخ نا ِح ةواصل ل نم ارواصقل نا جانج مكلع قسجلف ضرألا

 ىسع لوقي نا هقح نم رارظمالا ىهبلا رطضملا نا ىتح هيف ةعسوت ل قّيَضَم رما ةرجفلا كرت نا ىلع

 مهفونا مغز ىلع مهقزافي يا هموق هكولسب مغاري اقيرط و ارجادص“ [اَعِرُم ] هريغب فيعف ينع وفعي نا هللا
 هركي وه و هّدقراف اذا َلجرا تكسفغار لاقي بارتلا وهو ماغرلاب فنالا قوصل هلصا و ناوهلا و للا ”مغرلا :

 » بهذملاو مغاوملا زيزع » هناكرأب ذالي ٍدرطك « رعش * يدعجلا ةغبانلا لاق ىاذب هقعلت ةلّزم' كنقراغم

 ءاهلا نم لوقنم فاكلا 0 ليقو - فوذح“ أدتبمر بخ هنا ىلع عفرلاب ُتوُمْلا هك كردي م كيتو « امَعرَم عيرق و

 قلرخلو هع تيرا: ل ينبع يزتع نم « ع * هاوقك فاكلا ىلا داهلا ةكرح لقن مث اهياع فقي نا نارا هناك

 تنجو نقف [ هللا نع هرج [ حقو قف ] جنز قساق راهيعلاب كعلاو اه ع» هارقك نأ رامضا ىلع بضنلاب هكر

 لودعملااوا ”اهصركا طقس ٌقشمشلا ةتبجوو - اهيودج تنيك اذا طوقسلا و عوقولا بوجولا ٌةقيقح و هيلع هباوت

 ثرملا هكروا امل هذا ةرمَص ىب بدنج ةصق يف يورو - هيلع بمجاو كلذ و هبيثُي فيك هللا ماد دقف

 كرف هياع كلعياب ام ىلع فعيابأ كلوسرل هذه و كلل هذه مهلا لاق مث هلامش ىلع هنيميب قدصي ذخا

 ةنيدملاب 1 ول اولاقف ملس و هلأ و هيلع هللا ىلأص هللا لوسر باحص) ةربخ غلبف |!ديمح تامف

 ضرغل ةرجيش لك اولاقو - تلزخف بلط ام اذه كردا ام نوكحذي مه و نوكرشملا لاق و ارجا تا ناكل

 ًءاغتبا وا ايندلا ىف ادهز و ةعانق وا ًةعاط هيف دادزَي داب كلا رارف وا ناهج وا مح وا ماع بملط نم ىنيد

 ىف [ برضلا ]* هللا ىلع عئاو ةرجاف ةقيرط يف توملا ةكردا نا و ةاوسر و هللا ىلا ةرج# يبف بميط قزر

 مايإ ةثلث ٌةريسم هللا همحر ةفينح يبا دنع رصقلا هيف زوجي يذلا رغسلا ةدص ىندا و رفسلا وه ضرالا

 مايا ةثلث ريسم راس ولف هعارسا و براضلا ءاطباب رابتعإ الو دصقلا ىلع مادقالا يشم و كيال بشي نيّدلافلو

 ةعبرا رفسلا ةدم ىئدا يشيب وعون يف موي ةريسم راس ولو رص موب يف نييلايل و

 مامتالا و رصقلا نهب رييحنلا «رهاظ [ ةولصلا م اورصقت 3 نأ حاتج مكهلع سه ] هلوقو نيصوي ةريسم قب

 علس و هلاؤ هيلع هللا ىلص يبنخلا 00 ةللا ةمحر يعئاششلا بهذ رييخشلا ولاَو كيكن) 5 خلااو

 ملس و هلآ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم كرفتعا اهنع ةللا يفر ةقياغ عاوز ككرغعلا انفردت هنأ

 بعنف عاستاو ك تربدتا لين ىلا يق داب هللا لوسراي تاق.ةكم تسمدق اذا ىتح ةَقم' ىلا ةذيدملا نم

 ةفيذحملا دذع ر  رصُأكو مَن هنااا كمر انافنع ناكر! يلع باع امر ةشياع اي تثنسحا لاقف ثترطفاو

 للون ريغ م 0 ناقععر رغسلا لولد هذع هللا يضر رمع | 9 ةريغ زوجيالا ةصخر ريغ ةميزع رفسلا ىف رصقلا

 رفسلا ىف ُفرفأف نيقعكر نيقعكر تضف ةولصلا تمر ام ّلوا.اهنع هللا يضر ةشياع نع و - مكبئبن ناسل ىلع
 ا

 مامتالا اغا مهناك حافل اررصقت نا ح انج مكياع قس هلوقب عذصت امف سلتا لإ 1 رضعلا ف ثديزو



 (سرة )

 سه 2 0 >2 عدهم ر هه مور « م

 تكلا ٍلاَجرْلا ن نم َنيِفَعْضَتسمل لإ 5 اريصم تءاسو ” منهج هيوم 0 اهيف ادرج اهل ةعسا و

 عظم عمك- لدغ ت هربد 2 ممهي ه2 عا هس مولع مده 76
 اوفع هللا ناكو ” مهلع وفعي نا هللا ع كد 0 اليبس نودنهي لو ةليح نوعيطْتسي ال ناذدلولا و
 قمم ىمطصمعد مه دسم م « س2 6 ه همهم سم < < رعد

 ارجاهم هنيب نم جرش نم و * ةعسو اريثك امغرم ضرألا ىف ْدِجَب هللا لْيِبَس يف رجاَمي نم و © اروع

 وايد

 اذك يف انك اولوقي نا باوجلا قح ناك و مْدَك مهف مهلوق نع اباوج [ ضْرألا ىف ذ ىيفعضُكسم اَذك ] هلوق عوق و

 ىلع اوردق ثيح نيدلا نم يش يف اونركي مل مهناب عجبوتلا منك ميِف ىفعم تلق -«يش يف كن ملوا
 م اونكمتي مل مهنا و فاعضتملاب ًالالتعا و ةباوختو امم اراذقعا َنيَفَحْضَسم انك اولاقف اررجاهي مل و ةرجاهملا

 مكنا اودارا [ اهين ادرج هاف عملو هللا 5 0 لا ] مهلوقب ةعئالملا مهللكبف ءيش ىف اونوكي ىتح ةرجفلا

 ىلا ةرجحلا نم و مكنيد راهظا نم ابيف نوعنمَت ال يتلا كالبلا ضعب ىلا ةكم نم جررخ !| ىلع نيرداق مقنك

 ناك اذا لجرلا نا ىلع ليلد اذهو ةشبحلا ضرا ىلا نورجاهما| لعف امك ملسو هلاو يلع هللا ىلص هللا لوعير

 َملَع وار صحت ال نيدلا ةماقا نع قئاوعلا و بابسالا ضعبل بحي امك هذيورما ةماقا نم هيف نئمتي ال دلب يف

 ةالا قا يبنلا ن ءو - ةرجاهملا ةيلع تق ةدابعلا ى 507 هللا قحب مود هدلبريغ يذ هنأ

 ةيبا قيفر ناك و ةذجلا هل تبجوتسا نضرالا نم ؛ارجشو ناك ناز[ قكضرا, ىلا لضرا]قسرهنن ديو ماهو هلاو

 ينيدب رارغلل الا نكت مل فيلا يترجم ىا ملعت تذك نا مهلا لس و هلا و ةيلع هللا ىّلص دمحم هيبنو مههاربا

 كلرازج لص و ىتمحر نم ىغنبملا و كلاضف نم وجرملا كرد وريخلا ةمتاخ يف اببع 0

 ىنيذلا نيفعضتسملا ديعولا لها نم ىنثتسا مث * ةرفغملا عساو اي كتماركراد يف كراوجب ىذيب دنع ىفوكعب

 هانا. ولم هللا لوس نا: ةرر تيدايباعم ةفرعم و مرج ومهرقفل جررخلا ىف ايس

 ينولمحا هينبل بدج سس ةرمضوا ةرمض نب بدنج لاقف ةكم ي يملسم ىلا بألا هكذهب 5-- ملعبو هلاو هيلع

 اهجوقم ريره ىلع ةولمحف ةكمب ةليللا تيبا الهللإو قيرطلا هند يناو نفع كتساملا نم ا ئناف

 لها نم نيثتسملاةلمج يف نادلولا لخدأ فيك تلق ىناف  ميعنتلاب تامف اريبك ايش ناك و ةفيدملا ىلا

 ءاسذلا و لاجرلا تعلق  اليبس اودنها و ةليح اوعاطتساول ءاسنلا و لاجرلا عم ديعولا نوقحتسي اوناك مهناك ديعولا
 هجرني الف كللذ نع نيزجاعالا نونوكي الف نادأولا اماو كللذك ىنونركيال دق و نيدتهم نيعيطتسم نونوكي دق

 ىفادكمتم ز جعلا ناك |ذاف نيزجاع مهنوك وه امنا ديعولا لها ةلمج نم ءاسذاو لاجرلا جورخ ببس نال ديعو مهيلع

 نوقهارملا داري نأ زوجي و - لافطللا ناداولاب ديرا اذا اذه ةرورض مهتلمج نم نيجراخ اوناك هذع نوكفني الن ادلولا

 -لاوسالف نوغلاجلاءامالاو ديبعلا ديرا ناو فيلكتلا ىف مهب اودعك الفلا نلاضيلا لقعي ام اولقع نيذلا 7

 نادلولا و ءاسلا و لاَجرللو | نيفعشكسملل ة ةغص يه تلق - اهعقرم ام نوعيطتسيا يه ين ل ةلمج) تلق نان

 « ع » هلوقك هذيعب ءيشل سيلف فيرعتلا 0 هيف قاف وفموملا ناك لد 0 امنا

 ةلالدلل تلق  عامطللا ةماكب "مدع وقع نأ هللا نئسع:ليق مل لاق افاد ينجسي ميلا ىلع ّرما دقلو
.2 
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 ( سارع )

 6-2-2 واللا ا م2 ج62 همم م اي

 هللر نضقتو ا كي ملل هللا نمو 3كوب سرد نيدعقلا ىلع مهسفنأ و مهلاومابإ 0 هللا" ليقت عايتسلا

 ءرجلا

 م

 نإ

|| >» 

 2 170 عاج 6 هدا 126 ١ ىر 1

 نا 8 اميحر اروغغ هللا 1 1 و ةرغغم و هذم م 0 اًميظَع 5 نيوعقلا ى نيديجُمل

 6 رب ممم ل 00
2 38 

 هللا َضْر ناش ملا اولاق ” ضرلا ى رض نيف ع فلم 5 انا م مف اولا ميس يملا قتلا ملول

 يسفن يذلا و انف علاف اهدحو هللا اهلزنا ديز لاق ٍروَضلا ىلوأر يَ لاق نيذمرمْلا ىم .نودعاقلا ىوّتسي 3
 سمرعو و

 نوجراخ| وردب نع نودعاقلا ىوّنسي آل سابع نبا نعو  ففتكلا ىف عدص دنع قَدْلُم قيارظناةب يناكل ةديب

 ىعن ةدئاف امف نايوتسي ال نهاجملا و رذع ريغب دعاقلا نا مواعم تسلق ا كرت ىاا لتاقم نعو - اهيلا

 2 و 52 6 54 .- 2 .٠

 ةسفذب عمردي و دعاقلا فنايل ديكتلا نوبلا و ميظعلا تراغتلا ىنمم امهحوب امب راكذألا انعم تماف ءاوكسألا

 0 ردود 26 2

 هلا نوملعي نيذلا ىوسي له ةوعنو هنقبط عافترا ى؛ :و هيف بغري و داهجلل زيف هتلزذ 1ع طاطعنا ى

 »ودوم ست

 0 ا ىنع هسفنب ضينجلو ملعتلا ىلا هب بابهيل هتفنأ و لهاجلا ةيمح نم رب تل برسجلا هب تيرا رمال ل

 ليق هناك نيدهاجملا و نيدعاقلا ءارتسا نم يع امل ' ةحضوم ةلمج [ نيدهجملا هللا نع ] ملعلا فرش ىلا

 ةلمجلل انايب ةلمجلا نوكل ررضلا ىلوا ريغ نيدعاقلا ىلع ىنعملا و كاذب َبريجاف ىووتسي ! مهل اه

 [ نتشعلا هللا كمو], نيدهاجملارولا,.ىبدعاقلا| ص. قرف لك و" [ لك ] تفضولا !ذهل ةنمضتملا قلؤلا

 ىلنلا' نع وريد ةجرد. .نيدعاقلا:ئاع نياضفم نودهاجملا ناك نا و ةنجلا يهو ىنسحلا ةبوثملا ىا

 مهو مكعم اوناك الا ايداو مقعطق الو اريسم مترس ام اماوقا ةئيدمااب مدلج دقل ماو هلا و هيلع اهلا قيل

 نمريسملا نم مهعنمي ام مهب و داهجلا ىلا يوبت مهتدثفا تمناك وأ هور هن نوصن و مهئاين ثتحص نيذلا

 تلق - مه نمف تاجرد نيلَضفم و ةجرد نيلضفم هناحبس هللا ركذ دق تلق ىناف - ةريغ ؤا!'ررض
 5 2 - مع 5 - 3 2

 فروت 3 نيذلاف تاجرد نولضفملا اماو ءارضالا نيدعاقلا ىلع اولضف يذلا مهف ةدحاو ٌةجرد نولضفملا اما

 ًارجااو ٌةَجَرو ببصنامل. تلق ناف - ةدافك ضرف رزغلا نآل مهريغب ءافتكا فلختلا ىف مهل ذأ نيذل نيدعاقلا
 ]م

 و  ةدحاو ةليضفت ملضف ليق هناك .ليضفنلا, نم ةرملا عقوم اهعوقول ةجحرد ةلوق 1 هكر تجردو

 1 مهرجا ىنعم يف هذال لضفي كيضتنإ ةقفءاوجا اضا ]و13 :ةئرتضر يرض ىذعمب اطوس هيرض كاوق ةريظن
 مم 7 ءهصسوسضص سداوس 1

 اطاوسا ةيرض لوقت امك ةجرد بسصن ث 6-5 بصي نأ زوع“ و- ار رص لدب ف ةمحر و ردو تح

 يذلا ةركذلا نع لاح هنا نب فقالت 20  تاليضفت مهاضفو ليق هناك تابرض 0

 ةمحر و ةرفغم ممحر و 0 و ىنعمب امهلعف رامضاب ةمحراو ةرفغم بصتنا و اهيلع ٌةمّدقم تجرد

 مو ارت 3 نم ةءارقك مهوتت ىذعمب اعراضم و - مهلدول أرق نم ةءارقك ايضام نوكي نازوجب 5227

 ينزاكالا قود اهتافيتسا نم مهنكمي يا اهنوفوتجف مهسفنا ةكئالملا ىفوي د.ةللان ىذعمب ثيفو عراضم ىلع

 نم, منك ب نشا يا ايفا م مه ] نييقوتملل ةعئالملا لاق [ اوُناَف ] مهسفنا مهملظ لاح ي يف [ مهسْفْل
 م كفيك«كبإق لاق ناف - ًةضيرف ةرجعلا تناك نوح اررجاهي مل و اوداسا 12 لها نم سان ا

9 



 ا 1)

 مك 0-0 2
 0 كا 012 م ضس راو ر تمد م الممل م ةءس ا 0 هر

 3 9 ر 1 2-0 ١ 00 للا ابن 1 09 اميظع اياذع هل دعا ةذعلو ص 2 َبْضَعَو 3 الاخ 0 5 نيون انس“
 ياا ل - ه2 0< 39 م ا را رإ هدو 4

 ةريصلا ضو 5 3 انس هر ملسلا 0 هل ارو 9 اريك هللا لبيس ين مكيرض ذا |

 مر 6 وهلم هدوم 2 هةيم د
 نولمعت امب ني هللا ن 8 اونيبكف مكيلع 1 ل 3 كرد“ ريتك مئاَعَم هللا دعم ايلا

 ” مهن ًُر و مهلاوماب 4 هللا لْيِبَس يف ن وهاجم اور رض ذلا لأ 0 ىنينموملا نم نردعاقلا ىو 1 كد

 عرقو ( اوني ] هاثم ليلدب تأيلف بئئاتلا ريغ ملسملا جارخا ةيعدأ نمف ليلدلا هجرخا بئاتلا َُ الا

 - ةدور ريغ م هيف اوكوبتت ال و ةتاجث و رمألا ناب اوبلطا يل لافعتسالا ىذعمب لعفتلا نم امهو او

 مالسالا لها ةزحت وه ىذلا ميلستلا ليقو - مالسلا ب“ - مالستسالا امهو لا ملسلا ورق و

 دهب انو ىرذر ا انهم ا ل
6 

 هع سامع 2 1

 تاغ ابيلَع ناك ملسو هلأز هيلع هانا" كفاشللا لرقرل ةيرش 0. سا كدت لها

 لعصو لوجلا نم لوقاع ى ا 0 اجلا ليخلا كر املف ةمالساب ةئقذل هدعحلا رس نسب اوبرهف نيل ةلاضت ى

 نمالجر كيب نب سلام نا هلصا و قم ىلا اهتم“ لق نقلا

 ٌقاتسا و ديز نب ةماسأ هلتقف مكياع السلا هللا ٌلوسر دمحم هللا آل آ) هلا ل لاقو لزن و ربك :اورفكر وقح هناادلف

 أرق مث هعمام دارا ةومتلدق لاق و اديدش ادجو دجوف ملعو هلأ و هيلع هللا ولم هللا لوسر اوربخاف ةمنغ

 ىتح اهديعي لاز امف ٌةماسأ لاق هللا لا هلأ الب فيكف لاق يل رفغتما هللا لوسر اي لاقف ًةماعأ ىلع 3

 نوجاطت ( اًيندلا ةويكلا نقر ف ةجقر قنعا لاق د يلرفغتسا م 0 ذئسوي لا فسلسأ كا مل - 3و

 ةنولكقت ص لاح نع فدحلا ةلق واثسبثنلا ترث ىلا مكوعدي ىذلا وهف نافنلا عيرم ماطح يه يلا ةمينغلا

 ارذخاملا هل ضرعتلا نم هب نوعي و مالسالا ر 0 07 لق نع مميِنْعُت اهركاكمنذلا | ريك ماَعَم 8 هللا لعق ]
 ه٠ مهعمر

 1 امى كدصقف ذ نايحتلا كلاما م 000 مالسالا ف ملخد ١ ام لوا ا نم مذك كلك ] مكارم

 راهنشالا و ةماقتسالاب [ ميل لل مكتنسلال معبولق ةاطاوم ىلع عالطالا راظتنا ريغ نم مكلاوما و

 اوريتعت نأ و مكب لعف امك مالسالا ىف نيلخادلاب اولعفت نا مكيلعفديف اَمالعأ مترص نأ و ةيف منقنلا و ناميالاب

 ةحابتسا ىلا املس هولعجتف ةينلا قدصل ال لثقلا ءاقثال اذه ليلهت نا اووقت ال و ةقاكملا ىف مالمالا رهاظ

 [ ريب نوما امي ناك هللا نإ ] مهيلع دويل نوبتلاب مالا ريركت [اًونيِبَدَف ] هوقو هللا امهصرخ نقو هلام وةمد

 كتالثلا تاكرحلاب ىيرذ [ م 1 لوا ريع ] كلذ يف ىنيطاتح# نيزرتح" اونوك و لتقلا ىف اوتفاهتت الف

 طال وا ٌضرملا روشلاو ينم ملل ةفصرجلا و مهنَع نا وا مهنم ءاذثنتسا ٌبضنلا و ّيودعاَعلل ةفص عفرلاف

 هلآو ةناع هللا 0 7 بنح ىلا تنك تحبات ندادلر نعر - اهوحأ وا ةناصز وا جرع وا مع نم

 بنكا لاقف هنع ئزس مابقرك نأ تتيشح ئدح' يدك لع هذخأ كنتوا ةديكسلا'هقيشعت ملك

 ىئدعا ناك و موككم ما ما نبا لاقف نودهاجُملا و نينمؤملا 5 نودعاقلا ىوُنَسُي 1 كة ل

 تاأرقف ديزاي ارقا لاق مث كلاذك ”ةقيكسلا ةديشغن نينسؤفلا نم ناهجلا عيطتسي الا نب 5-5 و هللا وتو اي
07 4 

0 4 
 ع امه كا 3 دنا 8

١ 
 | رج“

6 

5 



 مع ءاسحلا| 000

 نشا
 0 ءرجا

 مل 2

 ا ل

 32و هل 2 م 0 دو ا هه يصمم مرييبمس مضام م هر ا صمم ريب #5 5 4-5 مع

 ربركت و ها ىلا ةملسم ةيدغ قايم مهني مكنْيبا موك نم ناك ناو ” ةنمؤم ةبذر ربرح#“ نمعؤم وهو

 مهرعموو6 ه م 5 هه 66ه مه 7 رو مسموم و س تا 62 66 0 : 2

 لئقي نم و © اًميَح اًْيلَع هللا ناكو * هللا ن نم ةبوت نيعباتتم نيروش مايصق دج مأ نمف ةدماوم بقر

 يح

 مركت مل نان ٌةلقاعلا هذع اهلمحتي ةيدلاو هلام ين ةبقرلا نا الا لتاقلا ىلع تنلق - ةيدلا و ةبقرلا بمجت نم

 دافعم و ةيدلاب هيلع اوةدصتي نا الإ ار 0 لا ] هلام يغف نكي مل ناف لاملا تيب يف يمف ٌةلقاع هل

 يفور دلك مل وأ هلاو يلع . هللا ىلص ئدنلا نع وا> مريخ اوكدصت ناو وحن, و: ىوفعي نابل | هلوقل وفعلا

 ةملسمبوا هيلعب قلعت تلث - ءاجج يرو نايولس مدعيا ل اوقْدصْنُي نأ لإ يلانأرت دو - ةقدص

 ريدقتب فرظلا ىلع ثضنلا ايلعم و هيلع نوقدصتي ىنيح الا اهملسي وا ةيدلا هيلع بسجن و ليق هناك

 نيقدصتم الا ىنعمب هلها نم الاح نوكي نا زوجي و  اسلاج ديز ماد ام سلجا مهلوقك نامزلا فذح
 هو 5 .٠ ١ 3 ص 1 مرو هو ص ممم

 مهرهظا نيب وهو راقكلا هموق يف ملما لجر وحن .فلذ ر. برح لها رافك موق نم [ مكأ ودع موق نم ]
 نسور هئاع ش هلهال هتلقاع نع سيئر ل كيف فدا ممقرافي مل

 000 نم ةمذا١ لها و نيملسملا اودهاع يذلا 0[ ةمذ مهل ةرفك [ موك نم 0 ناد 0

 1 كل ل ا 1 ا
 هيلعف اهلا هب لصوتيام الو اهعامي مل ىنعمب ةبقر م ىمف 1 نيماسملا نم ملسم ,كح ةمكعث

 لبق |نا هيلع هللا بات نم هنم ةمحارو ةللا نم لوبق [ هللا 57 ٌةيوَت نيعباتنَم يره ] مايص

 ديدهنلا نم اهيف ةيالا ةذه « هنم ٌةبوت موصلا ىلا ةبقرلا نم مهلقن وا هنم ٌةبرت كلذ عرش ينعي هّنبوت

 0 ها 9 . 8 َ ع

 7 . 5 5 . تنر»» © هو

 لومعم كلذرو هل ةبوت ال اولاق اولئس اذا ماعلا لها ناك نيفس نع و - ةلوبقم ريغ !دمع ىمؤملا لتاق ةبوت

 فرشلاوحمب َكيهان و ةبوتلاب وحمم بمنذ لكف الا و ديدشتلا و ظيلغتلا ىف هللا ةنسب ءادتقالا ىلع مهنم
 و 3 3 و 07 1 .

 قرمكلاب قدك الح نإ وا هيفو ل ماعم جرس لتق نم هللا ىلع نوها ايندلا لاوزل ثميدحلا ىف و - اليلد

 هينو ةئاينب مده نم نوعلم هللا نايذب ناسنالا اذه نا هيف و  همد يف بشل برغملاب يضر رخآا و
 1 0 0 1 يلا

 بيجعلا و هللا ةمحر نم سا ةينيع نيب بولكم ةميقلا موي ءاج ةملك  طشب ىنمؤم للدق ىاع ناعا نم

 - 0 6 - . . 55و اك 1 03 5

 2 ا سام با نوت و ةعيظفلا ثييداحالا هذه نوعمسي و اهيف ام نوري و ةيالا هده نورقي موك نم

 نع وفعلا ىف اوعمطي نا مهانم مهيلا ليخت ام و مهاره هيلا يارا مهتيعامطو مهقيبعشا مهعدت ال مث
 5 01 8 ص هوو ع هم د ءام مول كي ع سمس سل

 لق ئف ةبوتلا هناحجس هللا ركذ مث - اهلافقا بولق ى 2 ما نر نروربدتي الفا ةبوت ريغب ىمؤملا لتاق

 ىنكل و مسح يبا و عامطال مسح هيف ظفحتلا و طايتحالا نم بسجي امينطيرغت عون نم عقي ىسع امل أطخلا

 اتت "ف كان نام كتتنررلا لم دولخ لع ليلا انينر لمزوشمإا هايج يدا نا ريح »

 بذات ريغ وا بمئات رئاك را ملسم نم ناك لتاق يل لّثْقي نم و هلوق لواذت وهو اهيف ٌليلدلا نهبا



 (سضاا)

 د م ماو 4 ك2 ء 1 2 م 2 ا 0 5
 مع ءاسنلا ةروس ممل 0 مو نم ناك ناف ط اوكدَصِي لا 1 7 ىلا ةعلسم ةيدو 0 6 ريرجلت ا اًفمؤم َلَدَك

 م

 0 ءزجلا

 6ع نم لاح يف هلتقي ل ىنعمب الاح نوكي نا زوجب و - هدحو أطخلل الإ للاعلا نم ةلعل هلتقي نا هل يغبني ام

 نإ ىمؤم' ناش نم نا ىنعملا و - أطخ التف آل ردصملل ةفص نوكي نا و - أطغلا لجوبا كازعيإ

 تِيطِيَن اراك يدرب ناب دصق ريغ نم طخ هلم 500 اذا آلا ةنبلا ءادتبا نمؤملا نيدو و ةذع يغني

  ةزمهلا فيول ومع نزوب اظخو دملاب ًءاطخ كرق و - ماسموه !ناف رفاك هنا ىلع ل

 كفىلذو ةذيدملا ىلا هموق نم افوخرجاهو مله همال لهج با راخأ ناك افععبر يبا قف شايع نا يدر و
 هع 04 03 ب 0 11 ّ 11

 عجرب ىنح فقس اهيوود الو برشت الو لكات ال هما تمسؤاف ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةرجه لبق

 0 : ا ا : الا 0:
 و الوردلا ىف لهجوب دا هذص لذدغف مطا يف وهو دايتاف ةسيئا يبا نب ديز نب ثر | ةعمو لهج وبا جرخ#

 بهذو لزذ ىتح كذيد ىاع ثناو فما ّرِب و فرصنا محرا !) ةلص ى ىلع فثحب دمحم سيلا لاق و تراغلا

 ثراحاي تنا نمذ ىخا اذه ثراعلل لاقف ةدلج ةئام دحاولك :دلج و هافنك ةنيدما نع اجسف املف امهبعم

 رجاه مث لعفن كتي وا هناتك لّحِإ ال ثفلح# هما ىلع هب امدقو كلتقا نأ ايلاخ فكتدجو نا ىلع هلل

 ةمالسابر بخأ مل ه هيلع ىحلاف ب رعشي ماو ءابذ ربظب شاي علف رجاه و ثر ماساو ن دعب نع ا لن كرت اكمال ف باو تاما يظر نتابع نقلل ينحر ةكناخلا | 1

 5 0 0 مع. ا ١ 3 تت ن2 5
 ةبقر ريرح هيلعف [ ةيتراريرخت# ] تلزذف ةمالسادر عشا ماو هنلدق لاقف ملسو ةلاو هيلع هللا ىلص هملا لوسر ىئتناف

 قانع و ليخلا قانع هذم و ديبعلا ىف موللا نإ امكرارحالا ىف مركلا نال ميركلا قيتعلا ورحلا و قانعالار يرحألا و 5 2 ا

 ةمسدلا نع ةرابع ةبقرلا و-لعفلا متل ىلا لعفلا دبع نالفو دبع مدلل مهلة و ةذم عذرم مركإ هجولار حر اهماركلريطلا
 د #2 يدع - .٠ : .٠

 تناك ةبقر لك ةكسؤم ةقرب كارملا و - قيقرلا نم اسأر اذك كلامي نالف مهلوق يف سارلاب اهنعر بع امك
 ةريغصلا ىزجت لو ثماص و ثلص دق ةيقرألا يزجت ل نسعلا نع و - ءاملعلا ةماع دنع مالسالا ريكح ىاع

 ةلمج نع ةنمؤم اسفن جرخا امل ليق و - ىناميالا طرتشاف رابظلا ةرافك هللا همحر يعفاشلا اهيلع ساقو

 قوئر ! ىنأ لبق نم اهئايحاك قزرلا ديف نم اهقالطإ نال رارخألا ةلمج ين اهلثم اسفن لخْدي نا همزل ءايحألا

 قرف ال ثاريملا نومستقي امك اهنومستفي مد روزيرلا(ةل وسر عا ةلهار يلا 1 رارحالا فرصت نع عونمم
- 08 

 002 0 5: 0 00-5 و :
 كتريجحأ يهن اثراو قبب مل اذاو ةيصولا لعلي و - اهنم كى ضعي قى لك يف ةكركلا رئاس نيبر اهنيب

 ثراو ال نم كنراو اذا ملس و هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امك ةّثرولا ماقم نوموقي نيهاسماا نال لاملا

 معا ال لاقف هلقع نع اكن ميم بلطت هتأرم | تءاجحف لودقملا ةيدب ىضق هنا. هذع هللا يضر رمع ىنعو  ةل

 وسر ىلا بيتك, ,لاقف ٌىبالكلا نايفس !نب كادجضلا رماقف هذع نولقعي نيذلا ةبصعلل ةيدلا امنا أيش كل

 3 ل 8 2 ه0 لا 5 0 : 0 0" ١
  رمع !ئروف ميشا اهجوز لقع 5 قبابصلا ميشا ةارم) ثروا نا 0 ماسر هلاو هيلع هللا ىاص هللا

 ةيدلا نم ىضقي ال كيرش عر - لتاقلا ريغ ةيدلا نم ثراو لك ثري هذع هللا يضر دوعسم نبا نع و : 4

 سلع عينت نر راف ةعامجلا لوذ كالخ كلذ و اهدحو ىنيذجلا م ملل قرا ةعيلور | عازب ا ةئصو, نففترا# وردك



 (؟اا«ب)

 طور همم < مم موس مزخ ستيل اس عىل صر مس معمر7 ست م

 ميلا اوقلا و و راناقي ما اق مكولزتعا ناف 3 مكواناكاف مكيلم مكيلع مهطلسل هللا 200 و م سو اواتاقي وا مكولتاقي نأ

 و 2 مص سود هو م 000 هه -هع مه. هدوبرع س65 ءا هوو هم ورب

 5 املك ميعوت 0 و 0 : نودنرب 0 َنودجنَس © يبس 5-0 7 هللا ا د 0

 - هدد و سلس هور 8_ 5 مهم

 جنوب - ربى دريس هر < همم 2 1 مم هدو 5

 اح نبق نتا كتب كا ضال: 30 00 يق جلو ٠ * مهرمشفقلا

 نيافلاو| نيدهاعملاب ن 6 ب نيذلا الا ليت دانيل هل اع وا - مكيلع الو مكلال لاققلا نع نِيِكَسْمَم موقأر ا

 : ذل انا اكم المعلا كيلا | اوقلا و و مكونا ل مول ازغا ناك هلوقل ةلصلا ىلع ٌفطعلا هجوااو مكنولتاقي ال

 0 و هم رعدورم مو ءمو و هولا هد

 ل ةنل مهقاقعتسا يببس دحا لاثقلا نع مهفك نا ررقف مهومتدجر تيح مهواذقاو مهرذخك هلو5 دعب يبس هيلع

 نعت و ءانثتسالا ةح*” يف ريلات هل نيااصتالا نم دحاولك كنق, افك مهب عاقنالا كرت و مهنع ضرعتلا

 البف مهمكح يف لوخد هالؤه وا الؤهب لاصتالا نال نيقكملاب ٌلاصتالا و نيدهاعملاب ٌلاصتالا ضرعتلا ةلازا

 مهطالتخا و نيقاكملاب مهلاصتا محل اًريرقت مكونا نأ ةلوق نوكي و موق ةفص ىلع فطعلا نوكي نا تزوج

 مكنُمِب يبا ةءارق يفو - مالكلا بولسا ىلع ئرجا و رهظا لرالا نكل وزئاج وه تملأ مهندس ل ع

 اناكيكشلا3ر[ الذب وا نواصي انايب مكوءاج نوكي نا ههجو وواريغب [ مهرودص ثرصح مُكوئاَج ] قادم ْمُكيِبَ

 ٌةرصحح أرق نم ةءارق هيلع ليلدلا و - دق رامضاب لاحلا عموم يف مهروُدَص ثرصح - موُقَل ةفص دعب ةفصوا
 هدمءدمر وع - م ووبمو 2 - 5 هو ومود»

 مكوئاج وا ىلع فرذح“ فوصومل ةفضاد هردملا ةلعج و- مهرودص تارصامح و - مهرودع ثار صخو - مهروذص

 ماشا و ها و هيلع هللا خيل هللا وشر ارغاخل جادم نب مهو مكوءاجتل نايب وه ليقو - مهرودم ترصح اموق

 - مكولتاقي نا ٌةهارك وا - مكولتاقي نا نع [ ٌممولتاَعُي نأ ] ضابقنلا و قيضاا رصعلا و - ىيلتاقم ريغ

 تعرلا هللا فذقل الا مهتفاكم تناك ام تلد - نينمؤملا ىلع ةرفكلا هللا طلسي نا زوجي فيك تلق ناف

 ىللذن نيفاكم ريغ نيلتاقم نيطاستم اوناكذ هنذقي 7 ةوحف و ءالعبا نم اهاري ةىاصمل ءاش وا و مهبول 3

 مكي اوه و ] مهل اوضرعتي مل لاف [ مورا نا ] ديدشنلا و فيفذُلاب ٌُكوُدََفلَم يرق و - طيلسفلا ىنعض
 [ ًايِبَس مهيَلع مك هللا قمل ككل نييسلا سقف عم مالا نركسب كيرقو - مالستسالا و نايقنالا نا 5

 اودهاع و اوملسا ةذيدملا ون اذا اوناك نافَطَعو دس نم موثره [ نيرمحأ نودجتس ] ] مهانقو مهذخ يفمكل نذذأ امف

 مهسوق مهلعد املك [ دَمْتْعْلا ى 2 انور« املك مجدوع اوساكناو ااووغك يطوق ولا 'اوسجورتانافأ قيقللسألا 1

 لكل ] وقم: لك نم اهيخارشااوناعاو عشا وا كيطملف مقا ايفا اوُبَنُق [ اهيف ارشسكرأ ] نيملطنملا لاف

 رفكلا ىف مهلاح فاشكناو مهترادع روبطل ٌةحضا و ةجبح [  اًنيِبم © اًنطأس ] مهذمأ قككمت ىليح ل

 5 ص 17 [: نمؤمل 0001 مانت يف مهل اًنْدَأ تييح نم ارهاظ اطلست وا  مالسالا لهاب مهرارضاوردغلاو
 « مهر عمهم

 [ انمؤم لثفي 7 ( وعل َّك 57 5 3 و - لغي نا يبدل ناك ام و ىلاعت هلوقك هلاح# قال ال و ماقتما الو

 يل هل لوعغم هناب تلف - طخ بصتنا مب ثلق ناف - أطخلا هجو ىلع الا [أَطخنلا ] صاصق ريغ ٌدادقبا



 ؛ةسدنل ل

 20000 مم معزوم“ < هه مم و مرجوم مس يسمدعم دس

 نونوكتف .اورغك يك و اَيِبَسُمَل دج ن 0 للي نم وط هللا لاو ىم اودهت نا نوديرت

 هروعيتم مس صو 7 م طصموربو ص هرعواو ”ي هدم - ع موه .رعء >> - 2

 مهدومت دجو كريح مهولثفاو مهوذخف او و ناف ؟ هلا ليبس ين ادرِجاَي ع الو ١ وأ مهفص اووجخد الو ءاوم

 مص

 م عءعربم عمو جهال سس ةمربمو س 2 ا 0

 مهرودص ترصح مكوءاج وأ قاتم مهنعبو مكنهب موق ىلا نولصِي بدلا ا 5 اريصت 1 والو و مف و و رد 2

 يذلا ينغلا ميكحلا نكن اهقلُقَل ل يلوق يف قداص ىنا لول لاقفطق تقدص له باذعل ليق و-هٌدفراف ام هب فكتاوهل

 لاعلا ىلع بصن [ يكتف ] مئابقلا رئاس نع ةزنموه امك هذعاهزنم مولعم لكب ملاعلا تاجادلا هيلع زوجتال

 جورخلا ىف مّلس و هلاو هيلع هللا ىلص هللا لور اونذاتسا نيقفاملا نص اسوق نا يور - امئاق كلام كلوقك

 فلتخاف نيكرشملاب اوقع ىتح ٌةلحرم ةاحرم نيلحار اولازي مل اوجرخ املف ةذيدملا ءاوتجاب نيّلدعم ودبلا لا

 اوعجرفمهل أدب مث ةَكم نم اورجاه اسوق اوناك لت و - نوملسم مه مهضعبلاق وراَفُك مه مهضعب لاقف مويف نوملسملا
 ىلا ٌقاينشالا و ةنيدملا ءاوتجا الا انجرخا امو كلذيد ىلعاتا ملس و ةلأو هيلغ هللا ىلص هللا لوسر ىلا اوهتكو

 نيذذلا نوهنوعلا مه لييقو - اوعجر مث دمحأ موي مآسو هلأو يلع هللا ىلص هللا لوسر عم اوجرخ موق مه لهق و -اذدلب
 متفلتخا مكلام هانعم و - ةرجغلا نع اودعقو مالسالا اررهظا موق مه ليق و راسي اولتق و حرسلا ىلع اوراغا

 مهد يللا بلا و ] مهرفكب لوقلا اوبك مل مكلاصو ىينترف هيف متفرغت و ارهاظ اتافن اوقفاذ موق ناش يف
 ا قايمألا لن 0ع هس يسم 7 0
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 يح هل. كاب يح لال سنج نما( هللا لما نما ليدتوملا ةدئج وم ردا

 نة باك ع هرب 25

 اجل يذمتلا باوج ىلع بسصنول و نور ىلع فطع [ ووك ]* اهيف ل مهسكر ئرقو - 3
 قر ل الن ءابالا نيد عابتا و لالضلا نم هيلع مامي |ذحاو اعرش مهعص مكدوكف مكرفك اودو ىنعملا و

 سيل ةميقتسم اهندلا ضارْكَأ نم ضرغل ال ةلوسر ر هلل يه ةعيح“ ةرج#ب مهَتاميا اورهاظي ىتح اوذمأ
 رئاش مكح مقحم ةميقتسملا ةحيحصلا ةرجعلاب رهاظملا ناميالا نع [ اوَلوَك ناك ] ٌبرعت الو ادب اهدغب
 ًقرصنلا و ةيالولا مكل او'ذب ناو ٌةيلك ٌةبناجم مهوبناج و مرح و لعلا ىف ]ليو نساوحلا وات 1

 ل م ىلإ َنوُلَصَي ىذغم و - لَ ْهردَحُف هلوق نم ءانثتسا [ َنوُلَصَي يذلا الإ ] مهنم اولبقت الف

 * هيلا "تييدلا |ذ] هب كملضتادو "نالت ل ا الإ ماوه ةَديبع ىلا نعاو مهن قولصتتو .معبلا

 نم ةعم مب مّلس و هلأ و ةيلع هللا يملا وق لتاق دقف لاتقلا عنم يف هلرثا ال باستنالا نا لبق و

 هنا كلذ و دهع ملَس وهلا و هيلع هللا اكنماهللا لوك وقار مهفيب ناك نوهملسألا ره موقلاو -مهئابسن | نمره

 لصو نم نأ ىلع و هيلع يعي او ةنيعي لا نا ىلع يماسلا رميوع نب لاله ةكم ىلا ةجورخ تن ر عداو

 ملصلا ىف اوناك ةانم ديز ىب ركب ونب موقلا ليق و - لالهل يذلا لثم راوجلا ن م هلف هيلا أجل و لاله ىلا

 نيدهاعم موق ىلا نولصي يذلا الا ليق هناك موق ةفص ىلع انرطعم نوكي نا نم ولخ# ال [ ٌمكرئاج وأ ]
 كيل



 رم ءاسدلا ةروس
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 و هم ءهللا ع هعوجمرو - < هع < 0 ايي 5
 ةميقلا موب ىلا م هلا ره لإ لاو اهيمح يع لك ىلع ناك هللا نا * اًهودر را اهنم سحاب اوين
 مرعب مس < - ١ ربع هرب ص ع 3 و ممل ه جب كممع <

 * اوبسك امي مهسكرا ُهَلْلاَو نيف نيقففملا ىؤ مكل امف ٍِ انيدح هللا نم قدصا نم و 71 ديف بير )ل

 اهرديجأ وا [ اًهودر وأ ] هلثم كيلع ثددرف الضف يل كونت مل كنا لاقف َةيألا التو هللا لاق ام نياف يذّتصقن

 ديفا بجاو ةميلستلا باوجو ةركيو ملسملا لود دري بيجملا نال ةلثمب هباوج ةعجرو مالسلا 8 و املثمب

 - لعفي نا هيلع بمجو. مالسلا اناف ٌييرْدأ رخال لاق نم فسوي يبا نعو - اهكرت و ةدايزلا نهب عقو.امنا

 نيملسم موق ىلع رمي لجر نم ام و بسجاو لا سابع نبا نعو - ةضيرف درلا و ةنس مالسلا يعخخلا نع و

 ةبطخلا ىن مالسلا دري ال و  ةكئالملا هيلع تثدرو سدقلا جذر مهلع عزن الإ هيلع نودري ل و مهيلع ملسيف

 ملسي ال فسوي يبا نعو - ةماقالا و ناذ ألا و ملعلا ةركاذم دنع و ثييدعلا ةباور و ارهج ىنارقلا ةءارق و

 مامح يف رذعريغ نم يبراعلا ر مامحلا ريبطمو هنجاحل دعاقلاو يتقملاوو ينرطشلار ٍكرنلا بنعال ىاع

 هنا ماسوهلا و هيلع هللا ىللص يبذلا نع و  ةراهطلا ىلع مالسلا نر بعيتسملا نإ يبرابعطلا ركذ و  هريغ وا

 دعاقلا ىلع يشاملا مآسي و ةيبنجا ىلع مّلسي الو هتأرما ىاع لخد اذا لجرلا ملسي و اولاق - مالسلا درل مديت

 - اردتباايقنلا اذا ررثكالا ىلع لقالازريجكلا ىاعرّمغصلاو رامعلا: بكار ىلع سرغلا بكارو يشاملا ىلع بكارلاو

 مس اذا مسودهلا و هيلع هللا ىلص يبنلا نعو -ريثكلا رهجلا يذعي كلاب ربجي 9 هللا همحر ةفينح يبا نعو

 ّيدوهيلا ىددبتال يبرر و - مكيلع ماسلا نولوقي اوناك مهنال منلق ام يلع و يل مكيلع و اواوقف باتكلا لها مكيلع

 هللا ةمحر و لقت الو مالسلا كليلع و رفاكا' لوقت نا زوجي نسحعلا نعو - كليلع و لقف كأدب نا و مالسلاب

 سيلا لاقف هل ليقف هللا ةمحرو مالسلا كيلع و هيلع ملس ينارصنل لاق هنا يبعشلا نع و - رافغتسا اهناف

 جوت ةئداح كلذ ىلا تعد اذا مالسلاب ةمذلا لها دبي نا يف ءاملعلا ضعب صخر دقو - شيعي هللا ةمحر يف

 لست ل فسري ىبا نع و - ريغالر باتك يف مالسب هأدبتا ةفيذح يبا نع و  يعخذلا نع كلذ يورو - مههلا

 هايند يف ميلي امب هل ءاعدلاب سأب الو ئيدهلا عبتا نم ىلع مالسلا لقف ثلخد اذاو مهتفاصت ل و ميهلع

 أدتزمللربخ اما [وه الإ هلا 3 ] اهريغ و ةيحنلا نم ءيش لك ىلع معبساعي يا [اًبيسح ءي ين لك ىلع ]
 ه2 كي سا نكس

 ةمايقلا و هيلا مترشح ةعفأ يلا [ ةميقلا موي ىلا مكئعمجمل ] ؛ هللا و ةللا ةانهس و دعمْجَمل خلا او: ضارتعإل هاو

 بر ساّدلا موقي موي نئلاعت هللا لاق 2 مهمايق وإ روبقلا نم مممايق يه و بالطلا و ةبالطلاك مايقلا و

 لقتسم بذعلا نا كلذ و بذكلا هيلع زوجب ال قداص الع ورع هنال [ اًنيدح هللا ص 5-5 و ] نماعلا

 وهام فالخ# ءي شلا نع اراجخا و ابذك هنوك وه يذلا عبق هجو و هحبق وهو هيلع مادقالا نع فراصب

 لييجب ةناالا هنع ينذغ وهوا ةرضم عفدي را ةعفنم رجل بذكي نا ىلا جاتح# هنالالا بذكي ما بذك مف هياع

 اميرو قطن امهِياب يلابي الو هرابخا يف بذكلا و قدصلا نيب قرفي ا! ةيفه وه وا هحدتب لهاج وهرا هانغ

 ترغرغول هل لاقف بذكلا ىلع بتوع هنا ءاهغسلا ضعب نع و - قدصلا نم هكنح ىلع ئلحا بذكلا ناك
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 ََك هللا ىسع * ىينمأوملا ضرح 7 ا ل فقامت ال خهللا لبس ين لاف © 6 اليل ا نال مكعب ل
 06 سه5د2 4١ 6 م معتم هاء هم 2 29600 ا - ص 0 0-2 دب
 * اهم 26 هل نكي ةنسح ةءافش ععشي نم © ايت ُُس و اساب دا ُهللاَو 5 1 يذل ساب ىي
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 لْضْمُي امهنريبادنلا و يناعملا نم هذهذ لضفب لجرلا هيرِدَتْسُي املرهعتساف ةجارختسإ و ةجارخا ةطابنتساو

 | َنطْيّشلا تخت )] قيفونلا و باتكلا لازنا و لوسرلا لاسرا وه و [ ُهُنَمْحَر و مُكيكع هللا ُلْصَم لول و ] مهو
 مهراهظا و لانقلا نع موطن املهق يك ير مديل لما داما كك [ ٌديلَق الا ] رفكلا ىلع ٌنيقبل

 ( كّسْفن ل كلت ] تحير لويد كل 0 نا [ هلل لبس ص لتاقف ] لاق اهفالخ مهرامضا و , ةعاطلا

 فكرصني امك تدحو فرصن داش ناف نوذجلا ل ترصانوه هللا ناف نداهجلا ىلا انه دقت لاا دقو هكسح

 هللا ولم هلا لوسر دعاو نيغم وبا ناكو جورخلا ىلا ىرغصلا ردب يف سانلا اعي يقر فواتح

 دحا ىلع ولي مل نوعبسألا هعم امو جرخف تزف اوجرخي نا ساذلا ضعب ةركف اههف ٌءاقللا مآسو هلا و هيلع

 فاكذال يل ماللارسك و نوفلاب فلكنالو - يهذلا ىلع مزجلاب فّلكت د يرانا اذكر جرخل دحا مدني لولو

 مهي فيذعتلا )ل بسحف ضيرحتلا آلا مهناش ىف كليلعامو [ نينمأملا ضرحو ] اهدحو كلسفنالا نحن

 ماع اذه لاق و نهفس با ادب نقف ل دد نرتب وهوا ازرع ريذلا 0200

 سشيرف نم ا 5 هللا و ] مهب عجرف بص ماع ين الا جرت ا و قيوسلا الا كاز مهعص ناك امم ربدُج#

 ريخ هيلا بسلج وارش هذعاهب عقد و ملسم قح اهب يعور يذلا يه [ ةنسحلا ةعافشلا ] «ابيذعت [ الين نشا ]
 قح يفالو هللا دودح نم دح ي ة لا زئاج رما يف تناك و ةوشر اهيلع ذخوت مل و هللا ةجو اهب يغئبا و

 هل عوفشملا هيلا ىدهاف ةءافش 3 ةناقورصم قع ورا ةةكلؤ كفالكا ناكداست[ةفيسلا 1 قرد

 - اهنم يقب اميف ماكنا الر كتجاح يف تمماكت امل كباذ ينام تضلع قولا لاق و اهدر ور بضعف ةيراج

 هيلع هللا ىلع ّيبخلا نعو - هللا ىلا ةعافشلا ىنعم يف اهنال ملسملل ةرعدلا يه ةنسحلا ةعافشلا ليق و

 ككلذن كلذ لثم كني :كليلازعلم لانجاز هل كيما بيغلا ربظب ماسملا هيخال اعد نم مل دا لا

 - ءيشلا ىلع تاق'و اردتقم ليق و - اظيفح اديبش [ نيم ] فىذ دضب ماسملا ىلع دعما دو تنفصتلا

 - ءاتيقم ةتءاسا ىاء كنك و« هذع وسلا تففك نُض ذ يذو * رعش * ننالظملا نبيع نب كلر لق

 ةكاقتشاو *«:ثبيقم"باسعا ىلغ نا طيش 00 ىلع ما للضفلا َيلآ * رعش * قومسلا لاذ

 اذا هللا ٌةمحر و مالسلا معلع و لوقت نأ [ اًبثم نسحلا ] ٠ اهظفحب و سفنلا كمي .هنل تقلا ىم
 ها ايام لعوب لاك يور و - هللا ةمحر و لاق اذا هثاكرب و ديزت نأ و مكيلع مالسل | لاق

 لاقن هللا ٌةيحر و كيلع مالسلا رخأ لاق و - هللا ةمحر و مالسلا فيلعو لاقف كليلع مالسلا ملس و هلأ و
 لجرلا لاقف كياع رلاقن ةثاكرب و هللا ٌةمحرو كليلع مالسلارخآ لاق و  هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مياعو 1 و مه - 2 و
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 م هذ 60 2 ممو تاس 6 0 262 62 6 م 600 ع 8م 6. 5 3 مت ريم م هل

 ةردرولو ِ َْى اوعاذا فوخلا 2 لقلا 5 مهءاج اذا و 86 اريك فالكل 0 اردجول م دنع 00 مه ءاسنلا الروس

 ءزجأ|
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 مود 2 و - ويهرب م ممم دم 01

 ؟ مكيلع هللا 3مل كرو دل مهم ةنوطجدتسي يذلا هَملَعَل مهنم رمآلا 5 ىلا 5 لوسر 0

 فكليفكي هللا ناف مهلاش ىف [ للا ىلع لكوت و ] مهنم ماقننالاب ىسفن ثدعت الو [ مهذع ضرعاف ] مهنع

 : : ا َّ 0 00 ١ 1 وِ
 نال لعفلاريكذتو - ماغدالاب ةفئاط تيب عورق و - ةراصنا زعو مالسالا رم يوق اذا مهم ىلل مقنذيو مهترع

 22 .٠ .٠ . .٠ 0 5- .٠ 66 ها. 7 1 .

 امو هرابدا يف رظخلا و هلماتر مالا ر بدت * جوغلا و قيرعلا ىنعم ىف اهنالو ىقيقح ريغ ةعئاطلا ثمينات

 034 م / -_

 هضعب ناكف هيذاعم و هتغالب و همظن ترافت دذ اضقانتم افانخمم هنم ريثكلا ناكل [ ا يي اقالتحلا هيف 0

 ارابخا هضعبو هنع ربخملا قناو دق بيغب ارابخا هضعب و هتضراعم ىكمي هذع ارعاق هضعبو زاجعالا لح اغلاب

 ريغ دساف ىذعم ىلع آلا هضعب و يناعملا داماع دذع ميحص ىنعم ىلع آلاد هضعب و هذع ربخملل افلاهم
 سم >2 2 و ع و 3 - 50-5

 قف ملع رابخا ٌقدص و ناعم ةحص رمانت و ءاغابلا ىرقا ةنئاف ةرجعم ٌةغالب هاك براجت اًماف مٌمتلم

 0 ىاعت هلوق وحن سهلا تلق ناف - ةاوس دحا هملعي ال امب ملاع ةريغ هيلع ردقي لام ىلع رداق دنع نم آلا

 0 2ع 7 سنا هيد ع لك آل دئمويف - 1 كيوم - 2 ناك نيبم ناك يه اذا

 ةربخ 0 , ١ نيذلا كيو ةفعض نم سان [ مه ]* نيربدتملا دنع نالثخاب 3 ا

 لاا سال هلو بيس ذرب يهم دلل عجز ناطق ىلا تقر عنب اق1ةرئاع زرنا لاظنتنلا اور ؟قاوعنالاب

 ىلا هللا لوسر ىلا ]ربخلا كلذ [اودر ول و ] ةدسفم مهتعاذا تاكو [ه) اوعاَذأ ] للخو فوخ وا ةمالس و

 هب ارربخا ام ريبدت ماع [ مل ] مهذم نورمؤي اوذاك نيذلا وا روصالاب ءارصملا ةباححصلا را مهو [رملا ئلوأ

 ليق و - اهدئاكم و برحلا روصاب مهةفرعص و ميرال ر مهنطغب ةرهبدت نوجرخأسي نيذلا [ ةلوطبتسي يذلا

 ءادعالا ضعب ىلع روهظلاب قوثو و نم ! ىلع رمالا ىلواو َملَسو هلو هيلع هللا ع 1 ىوغقي اوناك

 لوسرلا ىلا ةودر ولو ةدسفم مهتعاذا دوعتف ءادعالا غلبيف رشتنيف هذوعيذين راعشتسا و فو ىلع وا

 نوتأيام ر هنوربدي فيك هريبدت نوطبنتسي نيذلا ماعل اوعمسي ما نك اوناكو مهلا ةوضوفو رمالا ىلوأ ىلاو

 ةحجصلا مواعم ريغ انونظم ايارسلا نع ربخأ١ نم أيش نيقئانملا هاوفا نم نوعمسي اوناك لبّدو - هيف نورذي و

 ل ا دست حسنا راق زلال ولأ جيلااو ةلزطقزلا 1و ةروؤ ولا (ويدش ودل لط ةابو "كلذ وعنف هلع

 عاذي ل وا عاذي امموه لهو هّنحص ملعل مهتم ةدوطبتلس 1 يذلا + ةملعل عاذي لوا عاذي امموه له ماعنو مهن

 نم هملع نوجرختسي و مهنم هذوقلتب يا رمالا ىلوا و لوسرلا نم هنوطبنتسي نيذلا مهو نوعيذماا ءالؤه
 ع 0

 3 -- تاق ران زار « هناك 0 لح ساخلا ى و هب عاذا *« رعش * لاذ هب عاذا ورسلا عاذأ لاقي موكبج

 « وعش * 5 ماللا ن 1 ا ترق 5 ةوعاذا ى م غاباوهو ةعاذالا هب اولعف ىنعملا نوكي نأ زوجت و

 ”ةطابنإ ورفطت اه لو ريدلا نم جرخ# املا ظينلاو « ةيراغو ءاتحفمص تربو مدألا ن ماج ٌلزابر يض' امك
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 " ئسفُت نق ةيس نم َككَياَصأ امر 3 مق ةئَسح نم َكبَضَأ ام © اًنْيِدَح نوهقفي نود
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 3 امف 7 5 كح عاطا د لا عطي نم 6( ايه مللاب ليل وسر سادلل ا اسرا و

 2 مروع 605 - سس < ْز مع يم ه همم

 5 لو يذلا ريم 3 فلَط فكنيب كدّدع نم 3 اًذاف ” 2 نولوقير 6 يا مهيلع

 صد دم و 0 مم - 6. سمررعس مريب ب و مو<

 ناكر و » نقلا ىوربدتي النا © اليك و تر موب ووو عت 1

 - 1 ممل ص ءامامم - همام |. نب هيي هلا
 ىلع اهصيقيو قازرالا طسبي لبا دنع نملك لذ] مهيلعهللا درفاهراعما ثلغو اهزامث تكتصقن ةنيدملا لخد لدنم

 ةيكح عار داص كلذ لكو ضباقلا طئسابلا وه هللا نا اوماغيف [ اًفيِدَح نوبي نوداكي ل ] ع ااضملا تشمل

 لضفت [ هللا ن ندق ] ناصحا و ةمعن نم يا [ ةفسح رم ] اماع ًاباطخ 200

 ببسلا فنال [ تكدنع نمت ] ةبيصم و ةياب نم يا [ ةّئيس نم فكباصا امو ] اناحتما و اناذتما و اناسحاو هنم
 ه٠ ص مدور مي هدو هلا ىوااء صرع و اه

 ةشياع ىع و - ريثك نع وقعي و مكيدبأ تبسُك اًمبف ةبيصم ن نم َككباَصَأ مو كادي تثيسنكا امب ابيف

 الإ هلعن عسش عاطقنا ىتح و اهكاشُي ةكوشلا ىلح ككضل لو فو ةييصي ملسم نم ام اهذع هللا يضر

 مهدحو برعلا لوسرب تس اعيمج سانلل الوسر يل [ وسر ساّنلل كُدْلَسرأ و ] رثكا هللا وفعي امو بنذب
 ايم مكي هللا لوسر يأ ا رة سائل فاك آل فدا امو هلرقك مب لوس

 1 عطب نم ] فكءابتاو فتءاط نع جرخ# نا دحال يغبني امف كلذ ىلع [ اديبش هللاب 0

 و ةبرمآ ام لاثتما يف ةنعاط تنكف هذع هللا ىبن امعالا ىبذي 9و هب هللارما امب آلا رمايال هنال [ هللا حاط نقم

 هللا عاطا دقف ينعاطا نم و هللا بمحا دقف يذبحا نم لاق هنا يور و - هلل ةعاط هذع ىبت امع ءاهننال

 ام هللا ريغ دبعي نأ ىهفي وهو فرشلا فراق دقل لجرلا اذه لوقي ام ىلا نوعمست الا نوقنافملا نآقف

 يرماب ةماظلا نع[ ىو نم ] كيردت ميم قراشتلا تتح انك او هدختن ناالا لجرلا اذه ديري

 ةلوقك مميناَعَت و اهيلع م مهلامع) مهيلع ظفَحت مهيلع انمي [ظيفَح ] لارين آلا [ كَل امك ] هفع

 وجم م - ةماط انش واَنرْطأ يا عراب [لَط] :يعب مهل اذا [ نوي لي يفلَع تنام
 اذع.سو ةيوبيس لوق هوحث و ةعاطو ع ةعاطو اعمس مسترملا لو سم اذهو ةعاط كانعطا ىذعمب بسنلا

 يناش و يرمالاق هناك هيلع ءانث و هللا نمح لوقيف تمحبمإ فيك هل لاقي مهب قوثوملا برعلا ضعب

 اهرارقتسا و ةعاطلا' تابث ىاع لدي عنرلا و 'لعفلا ئلع ناك ةياغ ءاذث و هللا كح بصنولاو هللا دمح

 ثناقام فالخوا هب ترما اس و ثملق امم ىالخ [ ٌلونَ يذلا ريك ] توسو ٌةغئاط ثزور [ ٌةعئاظ تيب ]

 د نوربطيو نولوقي امب نوُقْئابِي امانو ةعاطلا 3 ناهصعلا ر:لوقلا 3 "نرلا ودنا مهنال ةعاطلا نم تذمقام و

 تايبا مم اما طر لحل تير اذه لاقي ليللاب هريبدت و رمألا ءاضق هنأل ةتوديجلا ى هذ ام تييبتلأو

 هيلع مهيزاجي و مهلامعا فئاحم ين هتبُثُي - [ نوُكيِدي ام بدك هللا'و 3-اهيوتنياو ” َرجادَي زعأتقالا"نالارعبقلا

 يدي مهناطبا نا اوبسحب الف مهرارسا ىلع ىعلطُيف كيلا ىحوي ام ةلمج يف هبتكي را  ديعولا ليبس ىلع

 و7
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 2 سم هم صم ام 00 م 7 دم 6 »د © < < 6م

 ورافق م3 نمل ريَخ ةرخآلا و ليل اهنا عاَنَم لو بير لجأ ١' انيرحا كول." لاتقل
 .) ذطءومرر2 ؟ هم د 6 ل هأ 2 2-2 - 8 هرعر ه هررمرب مس ص ارب هرم عم 5و هوعع سام ىف ممر

 0 ار د أ ةديشم جورب يف ملكك ول و توملا مكقردي اونوكت ام يآ © ةينت نوماظت

 © فب و و هرج ٠و ه' 2 ١0<

 وهلا هه لام للا دلع نم 00 ٌفذع نم هذه | اولوقيا ةقيس مهبصت ناو هللا دذع نم
2-12 

 لهل هييهسشم «يدا».هللا ةيشخ, لها: لثم»ساذلا نوهت أ. نوه ىف.نيمضلا::نم+لاحلا -ى

 1 ناكل رن اع كفوطعم ةشأرو هللا ةيشخ لها نم ةيشخ دشا وا ىذعمب [ ٌةيشَح نشأ وأ ] هللا ةيشخ

 كك 5-1
 اعمب هللا ةيشخ لكم ةيشخ نوشد ردقت ماو ردصملل ةفص هنو د وه و رهاظلا ن ا ما تثملذ ناف

 تلقتول و دحاو مكح ين هيلع فطع امو هنا ةَيِشَح دَشاَو ا ةلوق تفلذإ# قبر يتسلق ا ىنخ التم

 لك

 يشخ لوقت ال فنال ردصملا بادصتنا بمصتني مل و قيرفلار يمض نع الاح الا نكي ما ةيشخ دشا سانلا نوشخب

 نشا نعت مل اهتبصن اذا و اهرجن ةيشخ دشا لوقت امنا ردصملا ديرت كنا و ةيشخ بسصنتف ةيشخ دشا نالف
2 

 ةدج دج مهلوق ل ىلع ةيشخ تاذ و ةيشاخ ةيشخأ| لعجت نا الإ مهللا هنم لاح لعافلا نع ةراجع آلإ ةيشح

 هللا ةيشخ ص يضخ نشا ةيشخ وا هللا ةيشخ لثم ا ساذلا نوشخ#» هانعم ىأ معزقف

 ل ١ هللا ةيضعك 0 ا 00 نك ا 9

 5 كم 0 95 1 >5 - ا 5 7 ١١ يوهم هم سوم :

 هوا الول ةلوقكر خا تثو ىلا لاهمكسا و فعكلا ةدم ف ةدازكسا [ بيرق لجا لرارحلا الول ] اهنم

 الف لاتقاا قاشم ىلع مكروجا نمي ءىش ندا نوصقنت الو [ اين نوملظت»ل رن قديمعان بير لجأ ىلا
 ماى سمرو هد

 مككرديف ليق هناك ءاغلا فذح ىلع وه ليقو عناب مكر ورق « ءايلاب ىملظي الو ىيرق و  هنع اوبغرت

 امي عقوم عقي ام ىلع لمح لاقي نا زوجي و * !هركشي هللا تافستل !لعفي نم ه ع « لئاقلا لوقب هبشو توملا

 5 5 : ا ع
 عفرف نيحلصمب اوسيل وه و .نيواصم اوسع عارم عقر ال نيلاغ تعاق 3و: لمعنامك عقدا ندا رهنأ و اونوكت

 الو هلوقب لصتي نا زوج و - يوجد يوحن لة وهو * مرج 1 يلا ٌبئاغال « ع * لوقير يهز عفر امك

 هلوق أدنبا مث اهريغ را بررح محالم يف وكيع د اب يكب ًايشاوطقفت الو يا ليقف نوماظتا

 - نوصختأ| جرربلا و - ًاونوكت امنيا ىلع ةجولا اذه ىلع فقو'او[ ةديشم جدر ب يف مككواو ] َّّ مفرد 95

 ةرديم نب مهعن أرق و - صجلا وهو ديشلاب هالط وا ةعفر اذا رصقلا ناش نم ةديشم كرق و - ةعفرم ةديشم
 هو
 عقت [ ةئيسلا ] اهضراق رعاشلا امنا و"ةرعاش 5 ةدصيت اولاق امك |زاجم اهلعاف لعفب اهل اًفص و ءايلا رسكب دسم

 مهلعا تايسلا و 0000 مهانولب و ىلاعت هللا لاق ةعاطلا و ةمعذلا ىلع ةذسعلا و ةيصعملا و ةيلجلا 37
 َ )< هك 520 ميل ريس 0 26 0

 ل و اا فيلا انوي دج و طعق نم ةيلب 0 هللا
 ئ رياض م 2 2 ام معددم# ىمسع هدم

 س 62

 اولاقف ماسو هلأ هيلع هللا ى علل ند كم راس ا 5 ير و - كَم نمي و , كلباتر دظأ



 (يس# ١

 نيْلا © ! اريصُم كد نم ان يجلد و الو ند نم, انلر لحج و51 اهله ملاظلا ب ةيرَقْلا هذه 2

 نك 3 ٍِع 0 الو رات توُعاطلا ليبس يف 200 ورك ,نيذلاو * هللا 9 ف طيس

 بنك امل ني ريا ميد ا لِي يلا ىلَر ملأ ّ اقْيَعَم ناك نطْيّسلا
 ”ودي/مب مد موس 2200 22

 نداع تبنك مل اخبر اولاقو 3 يشك كا وا هللا ةَيمَكك سانا نوش اخ مهم قير لذ لاقل ميل

 ليبس نال نيفعضتسملا صالخ هالا ليبس نم َصنْخَأ و ىنعي صاصتخالا ىلع ابوصنم و - نيفعضتسملا

 و هصخاو ريخلا مظعا نم رافعلا ىديا ىم نيملسملا نم نيقعضتسملا صالخ رريخ لك ين ماع دا

 ىنيلذتسم مهربظا نيب اوقبف ةرجعلا نع نوكرشملا مهدص و ةكمب و ملسا يذلا مه نوفعضتسملا

 ووش مهضعبل هللا رسيف هنورصختسي و صالخلاب هللا نوعدي اوناكف ديدشلا ىذالا مهنم نوقلي ىيفعضتسم

 ىَّ دمحم وهو رمانو يلو ريخ هندل نم مهل هللا لعج ىتح متغلا ىلا مهضعب يقبو ةنيدملا ىلا

 ٌباّنَع ةكم لها ىلع لمعتسا جرخ امل و رضنلا ىوقا مهرصن و ىلوتلا نسحا مه لوتف ملس و هلا و هيلع هللا
 فيعضلا رصذي ناك هنع هللا يدر سابع نبا لاق - اودارا امك ةرصنلا و ةيالولا هذم اوأرف ديسأ نب

 كثيجح مهملظ طارفاب اليجست تلق - ناذدلولا ركذ مل تلق ناف - ةملظلا نم اهبزعا اوناك ىتح يوقلا نم

 نوكرشي اوناك نيفعضتسملا نالو مهناكمل مهل ٌةَضْعْبَس و مهتاهما و مهئابال اماغرا نيفلكملا ٌريغ نادلولا مهاذا غلب

 تدرو امك و سنوي موق لعف امك اوبنذي مل نيذ/| مهراغص ءاعدب هللا ةمحرل الازنتسا مهئاعد يف مهنايبص

 نيفعضتسملا نم يما و انإ ثمنك امهنع .هّللا يضر سابع نبا نع و  ءاقستسالا ىف مهجارخاب ةنسلا

 دبعاا نال ءامالاو ديبعلا نادلولاب و رئاركتأاو رارحالا ءاسخلا و لاجرلاب كاري نا زوجي و - نادأولا و ءاسخلا نم

 - ةوُخلا و ءابألا لاقيامكث اناا ىلعروكذلا بهلغنل نادلولا دئالولاو نادلولل ليق و  ةديلولا و نيلولا امهل.لاقي ةمالاو

 بارعا ىطءاف اهلها ىلا نذسم هنا الإ ةيرقلا فصو وه 0 كوم ةفوصوم و ملاظلا ركذ مل تلق نا

 كيفن كيتازول رواكقا ملظ يتلا ةيرقلا هذه نم لوقت امك لهالا ىلا هدانسال ركذو اهتفص هنال ةيرقلا

 ةيرقلا هذه ىمزوجب له تلق ناف - ثوري و ركذي لهالا نال نكلو فوصوملا كيناتل ال زاجل ابلهإ ةملاظلا

 اووساو هنصو كسيغاربلا ينولكا لوقي نم ةغل ىلع اهلها اوملظ ينلا لوقت امك معن تل - اهلها نيملاظلا

 [هللا ليس ين 2 اًمنامهنا مهرابخاب اعيجشت عجشو ابيغرت ىينصؤملا هللابعر « اوملظ يدل وجل

 نيذمؤملل ناطيشلا ديك و: ناطيشلا الا مهل يلوالف ناطيشلا ليبس يف نولتاقي مهئرادعا و. مهرصانو مهيل و وهف

 اوذاك نيماسملا نا كاذ و لاقل نع اهوفك يا مير هذهواو ء ين فعضا نيرفاكملا هللا ديك بسذج ىلا

 8 ةنيدمااب [ لاس مهيلَع بنك دك ملف ] هيف مهل نذوي نا نوّنمتي اوناكو ةكمب اوما د ام راغكلا ةلئاققس نع نينوفكم

 5 ] توملا نم انوي و حاورلاب راطُخلا نم اروغن نكل و هنع ةبغر داو نيدلا نراك ا مهنص قيرف

 بخلا هلم تلق  بارعالا نم هللا ِةَيْشَكُك لحم ام تلق ناف - لرعفملا ىلا ردصملا ةفاضا نم [ هللا

 مع ءاسنلا ةروس

 8 ءرجلا

25 



 ع ءاسنلا 5 ومن

 0 ءرمجلا|

 د0

 اسري

 دو +ه دهم هروءر و صم هاو م ةمربمهي همس ممو روم60 نمط مو اص ه هو دوس

 ا و اكلات دو جونا كورلا اول او يع هللا معنا دق لاذ ةبيصم مدا ا ىنئطبيل

 م سوم رصعلسل مريس ل رب مدد ه و 4 ةاماصا ص مد يكرم 0 هد همم 5

 نين هللا ٍلْبَس يف لاهل © انظم ارو ممم تنك يني دوم فيو مات نكت مل ناك ناوقيل

 همس 62 همومه

 © ًاميظع رجا هيو 2 بلع دار 10 هللا ٍلِدبَس ىف نتاع 100 و د ا ل نورشي

 5 02-0 .و هرم <

 انجرخا ان نواوقي نيدْلا نادلولا و ءاَسْلا و لاجرلا نم « نيفعضتسملا و هللا ليبَس يف ف ولا

 0 همّ - 0 0: 0 01 2

 اوزرتحا و اورذحا ىنعملا و - هحرر اهب مصعي و هسفن اهب يقي ىتلا هنا رَّذَصلا لعج هناك فوغملا نم ٌررتحا

 اما و ةيرس دعب ةيرس ةقرغتم تاعامج [ تان اما ودعلا ىلا مترغن اذا[ |١ روفناق ] مكسفنا نم ةوذكمت الو ودعلا نم

 ةارافلا توب ورنا, قرت و. ةكليتلا/قزإلا كمارورالكل لاي جلا قرر طفل ةئوك يييتن يا [اًعْيمَج ]

 [ نمل ] يف م و ةريدقت برذح“* مسق باوج [ طبل أ و روف هللا نأ هلوق ىف !هفلزذمب ءادكبالل ل
2 2 

 - نّئطبجَل يف نكتسا ام هيلا اهنمم عج اولا رهمضلاو نم ةلص ةياوجو سقلا و نئطَيم هلاج م 55-7

 واتا تاغ ميغتات كرري اوناكمهنل نوقفانملا مهخمم نوئطجملا و ملسو ةلأو ةيلع هللا ىلص <« انارز طع

 ََدطْبِيَل يرق و - أطبا ذا م دعا ىنعمب مَعَ اطبا 2 اهنجلا نع نفاختهل و نلقاثتيل َنُئْطْبْبل ىنعم

 زوجت و - ءابلاب قاوفيع كك ءاطي اننا عيبز بلكت رح ول يلع أطبا و نالف يلع اظب لاقي فيش

 قئانملا نديد اذه ناك و رزغلا نع هنطبثيلو ريغ :نئطبهل كارين لقت نم لقث وحن وطب نم الرةخم نوكي نا

 [ هللا م قكايدكف) « ةميزهوا لكذ نم . [ ةبْهصُم مككباصا نان ] اذذلا موي (ملاكلا طبت يذلا اوهو ىبا ىب هللا دبع

 0 04 يم م ردم

 هلوق نال 7 ىذعم 7-0-5 ةناعإ ماللا مسن ضن نات ن ركل 0 أ. ناوقيل 1 ةميكغ وا 000 نم

 50 وموم م هد ممم 0: 937 تي ” صدكوع# 60ه سم

 ني يمر رص

 "00 نال ةداوص مكعم هل مدق قي مل ن 1 ىذعملا و - يلا 0

 دعا اوناك مهنال ميت هذإ رهاظلاو نطابلا ىف َلئاوغلا مهل نوغبي اوذاك نا و رهاظلا ىف مهنرقداصي و نيذمؤملا

 عيرقو « مهلاحب امكيت سكعلا هجو ىلع الا ةدوملاب نوفصوي فيكف مهل ادسح مهدشا و نينمؤملل و

 و - اعيمج نيينلتم انوكيف يذمنلا ىذعم زوفلا وا مهعم نوكلا مظكنيل مهعم اك كك ىلع اغفطع عفرلاب 7

 نوعيبي و نورّدشي ىنعمب [ نورَشَي.]تقولا كاذ يوفيزوفا, انا ىنعمب فرذع“ أدتبم ربخ ىنوكي نا زوجي

 ايندل| ةريحلا نوركشي ىنيذلاف *« ٌةماه 0 نب نعي نم « يزذكيل 00 تكتريرش و * رعش »* غرفم نسا ناق

 يف اودهاجي و هلوسر و هللاب ناميالا اوصلخمب و قافخلا نم مهب ام اورهغي ناب اوظعو نوثطيملا مه ةرخالاب

 اهنرلدبتسي و ةلجاعلا ىلع ةلجألا نوبحتسي يذلا نونمؤملا ره نوغيبي نيذلا و كاهجلا قّح هللا لهبس

 هدعوو -نوصلخملا نوتباثلا لئاقيلف لاققلا نع مهقاهد تفعض و مهيولق تضرم يذلا دص نإ ىنعملا و - اهب

 هللا نيد زازعا يف هداهتجا 9 0 ليلا ءاتيا هب اروغظم دا ارفاظ هالا قايسلايي يف لقاقملا
 م. هه هدو <



 عم
 1 2 ن <«ى د يي مرعب مرعي ه6 هرب دم هريجمص ,2 ميم لولد الا ولحم انك وكزإب 0 5
 مع ءاسنلا ةروس قرميد أ و مهل اريخ ناكل ةب نوظعوي ام اول مهنا ول و“ عيد ليلق 2 الولعو امم مكرادج نم اريد

 مرامصاص ىءا

 ه دزجلا لاح كيو لا هللا عطب نمو © انقسم اطارم متل اان اج ان نم مهنيا اذا و
 لن" صام ه1 اورد مد

 لد م م َلْضَعْلا فلذ و ايفر لئن نك نوسلفلا و رادو نيفيوَصلاَو نول ىم مهيلع هللا محن
 نمل مكذم نا و © اًعيمِج اره / تان انفلات ردح اوَذَح اوُكما نيذلأ اهب © اميل للاب ى كر رع ضل 2 انسوفيل

- 

 ميظع يبت ادحاو [مهف يلع نانا[ 3 ةولعف ام ] لجعأا ةنابع عضااوبسوسما ١-0 مهرايد نم نم مهجررخ 1 ا ل م 0 : 50 ١

 اليلق العف الا ىلع وا ءانئتسالا لص| ىلع بسصنلاب اليل ل ين دارلا نوم دخلا عرلع حفلا
 20 سمر م

 باوج [ اًذاو ] ةيف بارطضالا نم 0 1 بلا 30 5
 .-ِ م رب مءماع 00 1 21 1 : 3 0 5

 باوج نذا نال ا مهاديتال 1 اوكدت ول نذاو لوقف تسيب دعب اضيا مهل نوكي اذامو ليق هناكر دقم لاوسل

 سم م2

 نم هب لضفتملا ءاطعلا دارمل | نا يف امْيظَع ارجآ هندل ى نم تّويو ىلاعت هلوقك [ اًمِيظَع اًرجأ اًندأ نم ] ءازجو

 [نوقيدصلا]_ تاريخلا كايد د مهازقنرو مهب انغطللو [ مهنيَدَعَل و ] هتاجثباا توثيالر جالل عبات هنالارجا هئيمستو هدنع

 مهلاعفا 1 مهلاوقا يناو ددصو ةذع هللا يذر قيدصلار كب يراك مهقيدصت يف اومدقت يذلا ءايبنالا ةباح< لضافا

 2 و 2-7

 نسح و ]ةدنع تاجرد مهعفرا و هللا ىلاهللا كاجع برقا ةقفارم ان ثيح ةعءاطلا ىف ىنينمؤملا بيغرت اذهو

 ر ىرف بيعمل ىنعمب هلالقتسالر اقيفر كاوا نسحا ام و ليق هناك برجعنلا ىذعم هيف [ اً ككل
0 000 
 نيكستلا عم مضلا و متفلاب كلهجو هجولا نسح و كهجو هجولا نسح بسجم*ملا لوقي نيسلا نوكسب نسح

 يف سذجلا هب نيب !درفم نوكي نا زوج و - هيف عمجلا و دحاولا ءاوتسا يف طيلغخلاو قيدصلا [ قيينرأا ا

 ةيلمدللا ىلع هللا لوخرل ببجلا كيدش ناك ماسر ملاو ةيلمللا ىلص هللا وتمر نولوطم نايوتانل! نورد كتل ١

 هللا لوسر هلأسف ههج و يف نزح | قرع و ةمسجت نادرا هيا ريغ دتاوب سور هناك هذعربصلا ٌليِلق مأسو هلاو

 دمه دي وسلا ا ملاذا ينا ريغ عجو ن م ىب'انم هللا لومر اي لاقف ةلاح نع

 نا و نييبخلا عم عفرت كلذا تفرع ينال تكلخه كلارا ال نا ثفغف ةرخالا تركذفن كلاقلا ىنح ةديدش

 هللا ىلص لاقن ثرنف اذبا 0-0 كاذف لخدا مل ناو فكلزنه نود لزنم يف تدك هلا فشلا

 ساذلا و ةدلوو هلها و هيوبا و ةسفن نم هيلا ّبحا نوكا ىتح ددعنمؤي ال هديب ىسفن يذلاو مآسو هلا و هيلع

 - ريخلا [ هللا نم ]و هتفص [!لصفلا زار ننعم 1 ىاذ ]* ةباحصلا ن م ةعامج نع كلذ يكحو - نيعمجا

 ميظعلا رجالا نم ىنوعيطملا يطأ ام نا ئنعملاو .- ةربخ هللا نم ٌلَصَفلا و أدتبم كلذ نومي نأ زوج# و

 دارا وا -هعاطا نم هازجب [ اميل هللاب ىقكو ]مهباوثل اعجت مهيلع هب َلَّفتهنال هللا نم مهيلع معذملا ةقفارم و

 ميقفوي وهف هدابعب اميلع ةللاب ىو هقيفوت و هذيكمتب ةوبستكا مهنال هللا نم مهغيزم مهيلع معنملا لضف نا

 و ظقيت اذا هرذح دذخا لاقي رّثلاو رثالك ىنعمب ردحلا و رذعلا [ مكرذح اوُدْخ ] مهلوحا بسح ىلع
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 مل و هرعت وردم هصمامو
 هدو م0 أ ماب اءو ..- بهو 3 -

 ميغا ر“# اميف كودك ى اح نونمؤي 1 كبَر رات © اًمْهَحَ دع نا

 هو
 ا ميم مدظد سرع < تاو دم يس هم سم 6 500 15 2 مام

 | اولتفا نأ ميل امس انآ ولو © اًمِيلسَت اومآَسُي و تْيَصَف امم اًجَرَح مسغلا يف اودجنال مَ

 نيبثات [ ٌكذََج ] توغاطلا ىلا 0 مل واللا مهلا ولو ] هتعاط ين هقيفوت و هللا ريسيتب

 5 درب كنا نيا نم كيلا ر اذنعالا ىف اوغلابو صالخالاب كللذ نم م [ةللا اورَفْعَتساَف ]ةويكتر ١ امع نيلصتتم قافذلا

 1 ملو مهيلع باتل يا اوت ةوملعل [ اًباَوَت هلل اندحولا] ارفغتسم و هللا ىلا مهل اعيفش تثبصتنا ىّتح كلتاضق

 هرافغتسال اميظعتو مآسو هلأو ةيلع هللا ىلص هللا لوعر ناشل اميديغت تاغنتلالا ةقيرط ئلا هذع لدعو مهل ترفغتسا و

 مهتلئسنل فدروف هلوقك كبر وف ةلذعم [ كرو الف ] لكمب هللا نم لوسرلا همها م ةعافش نا ىلع اهيبنتر

 تلق ىنآف - مسقلا باوج [ نوُفِمْوي او ملعلا بوجو ديكاذل ملعي الْثل يف تديزامك مسقلا ىذعم ديكاقل ةديزم الو

 كلذ هيف تابنالا و يفنلا ءاوتسا كلذ ىباي تلق  نوذمؤي ل يف ارهاظتل تديز اهنا ثمعز اله

 نشا اجب تلقح انا اك اند لك لزم زق 3 نزوبلا كر نوبت اه تا 9 هج
 يف كلشلا ىلل اش ليقو - ىكمكح نم مهرودص قيضتال يل اقيض [ اًجرَح ] ةناصفا لخادتل ر جشلا هنَم و

 ءيشب هنوضراعيال كئاضق نم هب ىتاتامل اونعذيو ارداقني و | اًومآَسِيَو ] يقيلا هل حرلي ىتح هرما نم قيف

 [ مْيلَسَت ] و ةصلاخ هل ةملاس اهلعج اذا اهُمّلسا وها هسفن مآس هتقيقح و هل ملْشا و هللارمال لس كلوق نم

 يف تزن ليق - مهنطاب و مهرهاظب هين ةهبش ل !دايقنا همكحل !وداقني و ليق هناك هريركت ةلرنمب لعفلل ديكات

 ايد | مهلا كلل هنكلب يبا نب بطاحو ريبزلا ناش يف تلزن ليقو - يدومبلا و قفانملا ناش

 مثريبز اي قسا لاقف لخنلا اهب نايقسي اناك ةرحلا نم جارش يف ملعب و هلا و هيلع هللا 0 هللا لوسر, ىلا

 مث ملسو هلأو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هجوريغنف كنمع نبا ناك ْنل لاقو بطاح بضغف كراج ىلا املا 1

 : راشا دق ناك كراج ىلا هلسرأ مث فىقح فرنسا و ردجأا ىلا عجري ىتح ءاملا سبحا مث هبز اياققسا لاق

 مث محلا عيرص ىف ةقح رهيزلل بقوتسا هللا لوسر ظفخلا املف همصخل و هل ةعسلا هيف يأرب رييزلا ىلع

 مهنجيب يفقي : ءاضق ىف هنومهلي مث هللا لوسر هنا نردهشي ءالّؤه هللا لتاق لاقف كادقملا ىلع ارمف اجرخ

 غلبف انلعفف مكسفنا اولقتا لاقو هنم ةبوتلا ىلا اناعدف مالسلا ةيلع ىسوم ةويح ىف ةرماينذ انجنذا دقل هللا ميو

 ينم ملعي هللا نا هللا راما سامش نب سيق نب تباث لاقف اذع يضر ىتح انبر ةءاط ين افلا نيعبس انالنت

 ا رتبااكلو لاتغتا ورود اهتلققل يسفن لقا نا ملسو هلاو هيلع هللا ىلم دمحم ىنرماول قدصلا

 يف تبا لاميإلا اجر يتما نم نا هديب يسفن يذلا و ملسرهلأو هيلع هللا ىآمهنلا لوعر لاقرب را
 انلعفل انبر اذرماول هللا و لاق هنا هذع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يدور و - يعاورلا لابجأ) نم مهبولت

 ابنك اناَولَو ] ءالؤه ناش يف تلزن و بطاح ناش يف ةيالا تلزخف كلذ اذب لعفي مل يذلا هلل دمحلا و
 روب مسعومم مرع

 ١ مهسفنا مواتق نم ليئارسا ينب ىلع اذبجرا ام لثم مهيلع انبجوا ول يل .[ مكسفنا ولدها نأ ميل
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 رويل ”<و وو مس م.أ م َي

 اع ناسللا ةروبلا نصي نيقفتملا تب للا ىلإ وللا لَ م ىلإ ل اذا © اديعب الم مهلضي ن نا نطيشلا
 اص هدا 6 م نال

 9 رجلا 0 نإ هللاب نوغلحت كاش مل هيدي كسصدق اب ةبِيَصَم مهئباصأ 32 فيك © 00 كلذع
6 

 25 ميس ين مهلك ْمظْعَو مملع ل ضرع 5 ف 52 ملعَ نيا 5 6 0 و انامحا ا
 هللا اورق َكلواَج 000 ذا مهئاَوَل و ” هللا نذاب عاطبل أل لوسر نم انس 5 اياب و سمس مج

 لاق امكو ةيفاعك ةيلاب اهلصاو ةلاب هب ثيلاب ام اولاق امك افيفخت تيلاعت نم ماللا فذح هذا ىلع ماللا ضب ًاوُناعَت

 ىلاعت نم مالا دعب عمجلا وإو تعقو مالا فذح املف مالا تفذحف ةلعان 5 اهلصإ نا يأ يف يئاسكلا

 * عم ينادمحلا رعش ينو ةأرملل مالا سكب يلاعت ةكم لها لوق هذه و اومّدقت وعن اراعت راصف تمض

 مهنا :ىنعي ' نوعنصي .فيك وا مهلأح وكت [ فيكَ ] مالا ع ةف هجولا و * يلاعت مومهلا كدساقأ يلاعت

 مكاعتلا نم [ مهيدبا تكمدُك امي ٌةَبيصم مهتباصأ اذا 1 ةنرؤ رويال ًارما 0000 الف تكللذ دنع نوره

 اندراام [ نوفلحي ] و كيلا نورذتعيف نوباصي نيح [ كد مث ] ممحا ىف كلا مهماهتا و كريغ ىلا

 اطوست 9 ر'كلل ةفلاخم نذ مل و نيمصخلا نيب [ اًقْيدتَو ] ةداما ال [ اناسحا الإ ] كريغ ى !| انمكاحتب

 الو مدخلا مهعغني ل نيح هيلع نومدنيس مهنا و مهلعف ىلع مهل ديعو اذهو كلئاعدب انع جرفف ىمكعل

 اولاقف هللا ردها دق و همدب نوجلطي قئانملا ءايلوا ءاج ليقو - هللا سأب لولح دنع راذنعالا مهنع يني

 امو ةمصخ نيب و هذيب قيفرتلا و لدعلا ةموكحب انبحاص ىلا نسحب نا آارمع ىلا مكاعتلاب اندرا ام

 مهقك ىلع دزت الو مهئاقبتسا ىف ةدلصمل مهقاعت لا [ منع ٌضرعاف ] ب مكح امب هل مكعب هنا اذلاجب رطخ

 فيوختلاب . مهظعر يف غلاب [ اغلب لوك مهسفْلا يف ممل لك و 1 هيلع مه امع ةويصنل) , ةظعوملاب

 ارثوم مهسفذا يي 0 اغيلب اود مهل لق يا ايا هلوقب تان ممسفلا ين ها قلعت مب تال نأ ناف -راذنالاو

 مص نإ نامل لثقلاب سوتلا وهو اراعشتسا فوخلا هنم نوزعشتسل ر امامقغا هب نومتغي مهيولق يف

 مذهب قرف ال هنا و هللا دنع مولعم قافخلا و لغدلا نم مهسوفن ىف ام نا مهربخا و هنرك علطا و قافنلا مهنم

 مكءاطغ هب نوغشكت ام مقلعف ناف ةرامضا ورفكلا مكرارسا'و ناميللا اهلالعإ الا ةذاكملا هذه امو ىيكزشملا نهب :

 قافنلا ىلع ةيوطملا مهبولق و ةثيبخلا مهسفنا ىنعم ىف مهل لك ىف ل لُق هلوقب .قاعتي وا فيسلاالا قدي مل

 مكبولق اورهط و مكسفنا اوحلصاف هناطبا مكتع ينغي الف هيلع ىفخي ال مكيولق يف اس ملعي هللا نا و اغيلب رك

 نم ارش و ةماقتنا نم فكشلاب هكا لزنا ام مكب هللا لزنا آلا و قافخلا ضرم نم اهووادو

 اهنل ةييصنلاب ؛مبل. راسم . مهريغ مهعم سيل. مهب ايلاخن مهسغنا 5 "مهل "قمر واو»ا اظلاغإ ذر عتكلد

 دلسزالمو [ وسر ن م اناس امو ] مههفرتويو مهنت# خاجج اغيلب ارد لخدا ضاحمالا ىفو عجنارسلا ى

 مرش كو هزي ناب 7 توتال ويعا لناب و هقعاط يف هللا نذا بسجسب [ هللا نب عاطيل لا ] طق الوسر

 تازوا نازوج# و هللا عاط) كف لوسرل | عطب ىنم و هللا ةيصعم هذديصعم و هلا| ةعاط هتعاطف ةللإ نع نوم هذال
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 هر 5 2 0 هم م وي 28 صدره ريس سل ا ما ار ديالو

 وصولا هللا ىلا: 27 ميش ين ماعزاذت ناث مكن مالا :ئلرااو لوسزلا اوعيظااوانللا"اوميطاةءاونمأ
 مودا ممم سمع عوض س6 مخ م م2 عمم. جة وومس هربت مو مءمع م

 لام اونما مهنا نومعزي نيذأ ىلإ ملا © 0 ندحأ وروخ نكات ”رخآلا مولا هللا + نونصوت ملك نإ

 ريم رب س مما هي هم 6

 ديري 1 هيااورقي لا ارم 5 3 و توغاطلا كا رك أ نوديرب كلين نم لن امو كيلا

 نيقفاوملا ءارمالا و ةلوسر و هللا نيب عمجي امنا و مهل ةعاطلا بوجر يف هلوسر و هللا ىلع نوفطعي الف مهنم

 مهعبت نم و - نيدشارلا ءافلخلاك امهدادغا نع يبنلا و امهبرمالا و قعلا رابتخا و لدعلا راثيا يف امهل

 مزاح يبا نغو - مكيلع يل ةعاط الف تفلاخ ناف مكيف تادع ام ينوعيطا نولوقي ءافلخلا ناك و ناسحاب

 ثت دق سيلا لاق مكثم ِرْمألا ىلوا يا مترا متسلا هل لاق كاملا دبع نب ةملُسُم نا

 نع و - ايارسلا ءارما مهليقو - لوسرلاو هللا ى 1 رد يش 5 معاذ انت نان هلوقب قعأا متفلاخ اذا منع

 هير هلق زمرصا همام لاسم ال نيل ال وحش نرجو واطلب

 مهنورماي و نيدلا ساذلا' نوملعي نيذلا نونيدلا ءاملعلا مه ليت و - يناصع دقف يريما صعي نم و ينعاطإ

 نم ءىش يف مكذمر مالا اولوا و مننا متفلتخا ناف [ ْيَش ين ب ضنك ركملا نع مهوهفي و فورعلاب

 روجلا ءارما ةءاط مزلت فيك و مدا كاملا ارا الا مر وللا خلا كرا ناب ذلا وللا

 ىف لدعلاب و تانامالا ءاداب وا مهما ناوهو كلش هعم ئقبي ال امبرضالا ىلوا ةعاطب رمألا هللا: دج دقو
8 
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 لدعب نومكحي ال و ةنام) نودؤي الر وجا دارها و لكشا امهف ةنسلاو بانكلا ىلا عوجرلاب ارخا مهرماو مكعلا

 تافص ىنع نود اسنم مهك مهب تبهذ فكيح مهتاوهش نوعبتي امنا ةنم ىلا الو بانك ىلا أيشانوةروالإو

 ىلا كلا يا درلا ىلا ةراشا [ كلاذ ] ةبلغتملا صوممللا مهئامسا قحا و هلوسر و هللا دذع رمالا اولوا مه نيئذلا

 مكليوات نم اليوات نسحأ ليقو - ةبقاع نسحاو [ البرت نسحأ و ] ملمار مكل [ريخ ] ةنسلاو بانكلا

 ةاعد و ملس و هلأ و هيلع هللا ىلص ئبنلا ىلا' ىدوبيلا هاعدف ايدوعي مصاخ وفاقملا: ارق لراور مثنا

 لاقو قئاخملا ضري ملف يدوبيلل :١ ىضقف هللا لوسر ىلا امكتحا امبنا مث فرشالا نب بلعك ىلا قئانفلا

 هتاضقب ضري ملف هللا وسلا انا ىضق ةذع هللا يضررمعل يدوبيا| لاقف باطخلا نب رمع ى ل مكاحتت اع

 جرخ مث هفيس ىلع لمنشاف لخدن امكيلا جرخا ىتح امكتاكم رمع 7 : لاق كلاذك ١ ىذاذملل لاقق

 فرتغالا نب بسعك [ توغاطلا و ]ٌقرراغلا تنا هلا لومر هل لاقف لطابلاو قحلا نهب .قرفرمع ن رعب يطع
5 0 01 5 

 ةيمستلاو ناطيشلابهيبشتلا ىلعوا مآسو ةلارهيلع هللا لس هللا لوسر ةرادعو نايغطلا ىف ةطارفال اتوغاط هللا نامل
 2 5 ا ل سا 1 . / و

 ناطيشلا 00 20 هللا تر وا 6 ةرمسأي

 هي 53 هم 2 | 0

 هعامدرو هو يمر َس م

 2 ارو * مهنرجرخت م 1 »ا رجلا ل١ توغاطلاب ا 5 0 نب سانم
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 همر رع 5 »2 0 6. همم حلا
 مم ءا 3 < ا

 20 هرجلا انين يدلل ا يجن تنج 6-5 شلات اقم ا هاف _

 ع م هر ورعو< 0 ل

 ع اذاو اهلها ىل لا تلمألا اوُدوت نأ لتل هزيفتو ماين راح انا

 عيرلا َنْيدَا اي ف ٌرْيصب اْيَس نكهللا نا * هي ْمظعَي اًمعن هللا نإ * لدعلاب اومكحت نأ سانا ندب مَعَ
 | ا 0 1

 نوبييلا نموا ةتحصب ةملع عم هركنا و [ ُهْنَع نص نم مهد و ] ميهاربا لا تميدح نم ركذامب يل [ هب نأ نم ]

 ص مهنمو ميهاربا+ نمأ نم ميهاربا لآ نمرا - هتوجن ركنا نم مهنسو ملم و هلاو ةيلعةللا ىلصهللا لوسرب نما م

 فيك تلق نا - اهايا مهانلدبا [ اهريغ ادوَلَج ملل ! نوقساف مهل ريتك و دك دليم مهنمف ىلاعت هلوقكر فك

 _ نابللال ثكصع ينلا يهو ةساسحلا ةلمجلل باذعلا تلق - نعت مل نولح ةيصاعلا دولجلا ناكم بذعي

 عبس موي لك مهدولج لدبت سودا ويلعن لو هر نعو -مهضنر يغ ميضنل خلا لعجي لصف نعو

 عطقني الو هقوذ مهل موديل [ باذعلا اورد ] سيطارقلاك اضيب !دولج نولدبي ةرم نوعبس ىسععلا نعو - تارم

 ةدبري امم ءيش هيلع عنتمي ل [ اريزع] «هيف كداز و كزع ىلع كمادآ يا هللا كرا زيزعلل فكاوقك

 لاقي امك هانعم ديكاتل لظلا ظفل نم ةقتشمةفص [ليلظ]هقحتسي ىم لدعب الا بذعي )ل [ اميكح ] نيمرجملاب

 ايسجس , سمشلا هخسنت الامثإد و هيف بوجأل اًنانْيف ناكام وهو كلذ هبشا ام و مويا موي لينا ليل

 قو. لظلا كلذ 00 هيلا فلزياما ةقيفوتب هللا انزر ةذجلا لظالا كاذ سيل و نب الو هيفرح 9

 تزف :ليقزز - ةناعاب لك حرم جحا لكل ماع باطخلا [ تْنْمَلا اودوت نأ ] داقلاب مولخ يس هللا دبع ةءارق

 ملس و هلا و هيلع هللا ىلم هللا لوسر نأ كلذ و ةبعكلا نداس ناك و رادلا دبع نب ةحلط ىب نامثغ ين

 ٌتملعول لاق و هيلا حاتفملا عفدي نا ىباو مطسلا دعم و ةبعكلا باد, نامثع قلغا منفلا موية كم لخد يح

 هللا لوعر لخدو متن و هنم هذخا و هدي هنع هللا يضر بماط يبا نب يلع ىولف هعنما مل هللا لوسر هنا

 ةنادسلا و ةياقسلا هل عمجب و حاتفملا ةيطعي نأ سابعلا هلأس جرخ املف نيتعكر ىلصو ملس وهلا ر ةيلع هللا 07

 تح مل تيذأو تهوركا هنعهللا يضر يلعل نامثع لاقف هيلا رذتعي ر نامثع ىلا ةعري نا ايلعرماف تلرخف

 هللا ومر ادمحب ناو هللا لا هلال نا دهشا نامثع لاقف ةيألا هيلع أرق و انارق كناش يف هللالزنا دقل لاقن قفرت

 باطخره ليقر - ادبا نامثع كارا ىف ةنادسلا ناملسرهلاوديلع هللا يلصوللا لومنر ربخاو مالسلا هيلع ليثربج طبون

 ةبوصنم نوكت نا انما ام [هب [ هب ْمكظحي امعن ] ديحوتلا ىلع ةنامالا ئيرقو - لدعلاب مكحلا و تاناعالا ءاداب ةالولل

 هب مظعي يذلا :يشلا 5 هب مكظعي أيش معن ليق هناكهب ةلوصوم ةعوفرم نوكت نا اماو هب + مكظعيب ةفرصوم

 ىف لدعلا و تانامالا ءادا نم هيروماملا وه و كلذ هب مكظعي امعن يا فردح“ حدملاب صوصخملا و

 ناب سانلارما لدعلاب اومكحب نا و اهلها ىلا تانامالا ءاداب ٌةالولارماامل - نونلا متفب امعَن كرت مخل
 هما 7 0 8 و هو و 5 :

 نايرب هلوسر وهلا روجلا ءارما ن) قحأا ءارما [ رمالا ىلواب ] دارحلا و * مهاياضق ىلع اولزني و مهرعيطي
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 هما م6 نت مروع

 © يبس اوما نيذلا نم ئدقأ دوه روق ىيذلل لة توغاطلا و تنبت نونو بذعلا نم ابهصت

 بل او كما ب بنص مل ابطل هل دي كهل لب سَ“ للا مهتعل نب لا كلر
 2 سله تمااق <07 2 مرإ هد ىد ىف الا. رورو هل هس

 ةمكحلا و بنكلا ميهربا لا اذيتا دقف * هلْضَق نم هلا مهلا ام ىلع جرئاذلا ا مآ © اريقَت ساقلا
 امض 2 وه 007 2 هزم هإ < 20-2 سىس ءمرو هرعاما س

 اور َنْيذْلأ نإ © اريعس 25 كوقكاأو 3 هذع دص نم مهخص و و هب نمأ نم مهنمف © اميظع اكلم مهنا و

 ىلع نرتقي فيك ] ىقتا نمب ملعا وه مكسفلا اوورك الف ويست ون مهياوث نم صقني ال و ,هئاكز ىلع نوباثي

 مرسم شاقل اذه مهمعزب [ فك و] ءايكزا هللا دنع مهنا مهمعز يف [ بذكلا هللا

 بعكو بطخا نب يده نأ كلذ و ناطيشلا [ ثوغاطلا و ] هللا نود نم دبع ام لكو مانصالا [ تابت ]

 ىللم هللا لوسر ةبراح“ ىلع اشيرق نوفلاخب درهيلا نم ةعامج عم ةكم ىلا اجرخ نييدوهيلا فرشالا نب
 مكزكم نما ذه انيلا منم دّمَحُم ىلا برقا متنا و باتك لها متنا اولاقف ملْسو هلا و هيلع هللا

 اوعاطا و ماخصالل اردجس مهنلا توغاطلا و بيبجلاب مهناميا اذهف اولعفف مكيلا نئمطن ىنح اذقهلال اودجساو

 ةدابعبر ماي اولاق دمحم لوقي !ذام بسعك لاقف دمحم ما اليبس ىدهإ نحنا نيفسوبا لاق و - اولعف اميف سيلا

 و فيضلا ىرقن و جاعلا ىقسن ثيبلا ةالو نحن اولاق مكثيد ام و لاق كرشلا نع .ئبني و هدحو هللا

 نوعنمي نيتلصخ رش امه و دسعلا و لغجلاب نوهيلا صو ه اليبم ىدها متذا لاقف مهلاعفا اوركذ و ىناعلا كفن

 مآ نأ ىلع [ كلملا نم ٌبيصن مهل ما ] لاقف مهريغ ةمعن مهل نوكي نا نوذمتي و ةمعنلا نم اوتوا امم

 مهل ناكول يل 0 اَذاَك ] لاق مث كللملا نم بيضن مهل نوكي نا راكنال ةزمهلا ىنعم و ةعطقنم

 ىف لثموهو ةاونلارهظ يف ةرْفُكلا [ريقنلا] و - مهلخب طرفل ربقنرادقم ادحا نوتؤيال نذاف كلملا نم بسيصن

 مكناَوَل لَك ىلاعت هلوقك هللا كلم اما و ايندلا لها فلم اما كلدلاب قارملا و *ريمطقلا و ليزغلاك ةلقلا

 نم ةريظن ةقابطل ىسحا و مش هنلاب مهل فصوا اذهو قالا ٌةيشَح منكسم ]ل اذا يبر ةمحر ارح وكمت

 لاوم| باحصا اوناك و كاملا نم ابيصن اوتا دق مهنا راكنال ما ين ةزمهلا لنعص#نوعي' نوجا تازقلا

 دوعسم نبا ارث و - أيش نوكلمي امم ادحا نوتؤي لا مهنا و كلولملا لاوحا نوكت امك ةديشم روصق و نيتاسب و

 نوتؤي الف ليق هناك ةماعلا ةءارق ىف ةاغلم يه و بصنلا وه يذلا اهلمع نذا لامعا ىلع ًاوتْؤي ال ندا

 نهنمؤملاو ملس و هلآ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نودسحيا لب [ ساّنلا نودسحت مآ ] نذا اريقن شافلا
 ّدعلا كايوزا و ةبلغلا و ةرصنلا نم [ هللا مهنتا ام ىلع ] مهنردسحب اوناكو هحابقتسا و دسعتا| زاكنا نئلع
 مه ىيذلا [ مههربا لآ ] ةمكحلا و باقكلا هللا داقيا نم ةوفرع امب مهل مازلا [انيبا فَ موي لك مدقتلا و

 يضر سابع نبا نعو - هفالسا يترا ام لثم هللا هيتؤيوا عدجب سيل ةناو همآسو هلاو ةيلعدللا ىآص محم فال

 مهل ليقف ةداسن اورثكتما ليق و - مالسلا مهيلع ناميلس و ىراد و فسوي فىلم ميهاربا لآ يف ىلملا هنع هللا

 دريجلا( من نهتم 1 ةييتع ةثامعبسم و ةرييمةثامثلت نامياسل و ةثام ىنؤادل ناك دق و ٌعسنلا هل مترثكتسا فيك
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 ل مز 62
 نمل كللذ نود امرفنم و هب كلوي نآ رف هللا نإ © وفم هلا مآ ن ا " كتْيَسلا ٌبحْضَنعَل ام
 سه مه هموع ١ كف هدد ج 22

 نم قري هللا لجأ تو تا 1 تزود يرانا كت داش

 مهو 2

 ار يذلا ىلارك ملا 8 انيس امثإ هب ى او بدلا هللا ىلع < ىررتفي فيك رظنأ © اليد رم

 قف. عججارلا :خزملا تلق: ناف .-.ريضنلا»”ىخب الجل: ديريانلا ماشلا تاع :رذا يهو هنم اوداج ”سيمع ل

 ةوجو سمطن نا لبق نم ىفعملا نال .ةوجولا باعوا ءاهجبولا كيرا نا و تلق - مَعَ وأ هلوق

 نجسم امك رسملاب مهيزخل الاد َزهكعلف وأ ] تافتلالا ةقيرط ىلع بتفنااوترأ يذلا ىلا ا

 سان مهنم نما دقو ناميالاب طورشم وه تلف - ديعرلا عوقو نياف تلق ناف - [ تبسلا تمحا]

 سمطب نيرمالا دحاب مهدعوا هللا نآل و ةميقلا مرد لبق دوهيلل حسم و سمط ىم دب الو رظتنم وه ليقو

 ناو نيرمالا دحا ناك دقف ماشلا قابلا مهنةالجنإ زا . مهتاهور لاوحا ليدبت سمطلا ناك ناف مهذعلب وا مهنم ةرجر

 هلوق كلا رت الا .خمسمل كمل نود 0 ا ا

 ع ا تا تلا تح وعم م + هة 0 7 6 ا مدام مرع

 نافاس دخلا ةيقلا مهم َلَعَجَو هيلع بضع هللا هذعل نم هللا ندع ء ةبوثم تللذ ضرب مكانا له ل

 رفغي العوزع هللا نإ فت كف كت ناف - اوئمؤت مل نا ىنيرمالا دحا عقي نا نيالف ا ةوعفص هللا رم

 نا رفغي 2 هللا نأ ] هلوق هجو امف ةبوقلاب الار رئابكلا نم كلرشلا نود ام رفغي ال هنا و هذه بات نمل كرش

 نييجرم اعيمج تبثملا و يغنملا لمفلا ىوكي نا هجولا تلق - [ ءاشي نمل كللذ نود مرْفْعي وب كرشُي

 ىاوعولغت فرعنا نالوا ءالعآ نمل فطير ةكلوسللا ءانغي" لشن زهق » للا "لأ: قت هناك نقيا ع نمل ةلوق ىلا

 ءاشي نمل راطذقلا لذدي و رافيدلا لذبيال ريمالا نا كلوت ةريظن و بات نم يناثلاب و بكي ما نم لوالاب دارملا

 لعتفمر تقم وه و ةجكترا يلا [ امنا عروففا دقت ] كلا نمل راظخقلا لدبي هلهاشسي الى ىمارانيد'" لدبي ال ديرت

 نيتي نك اولا , - هاما نَا اولاق ىراصخلاو ىوهيلا [ مِهَسْعْنأ م نيا هلرك مصي الام

 شرعا ةيلع هيلا ولم هيي نوط البا درج اورد راو ناجل لايموت !اور اطفال امون ناك زي ا 2

 ليللاب انعرَفك راهخاب هاذلمع ام مهتئيهك الا نحن ام للا و اولاق ل لاق بنذ ءالؤه ىلع له اولاقف مهلافطأب

 ةعاطلا ةدايزو لمعلا ءاكزب اهفصو و هسفن كرز نملك اهيف لخديو كلزنف راهخلاب انعرفك ليللاب ةانلمع امو

 نيمآل ينا هللا و ملسو هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق اما تلق ىاق - هللا: دنع ىغلزلا و ئوقتلاو

 ذا مهل ًاباذكا ةمسقلا ىف لدا نوقئانملا هل لاق يح كلذ لاق امذا تلق - ضرالا ىف نيما ءامسلا ىف

 رلعيلالل نمل ههشاوا ةسغتلا دوش[ ىو ةةيكرقلاب ةليقللا هبش نم ناقش و ةيزادعب فطر ااصا "كقالعلب كفشاوإ

 نمب ماعلا وه هنال هريغ ةيكرت ال اهب نعي ينلا يه هللا ةيكزت ناب مالعا. [ اشي م يري هللا لب ]
3 6 : 11 5 5 ُ 

 هب موهقصوف ءاكزلا مهنم فرع ىنيدلا «نايع نم ىنيضن درملا ع ف 1 زعم 2 ةيكردلل لها وه

 1 3 35 2 0 مهمه دس 2 6

 داشي نم وا - مهئازج قح مهسفنا مهتيكرت ئلع نوبقاعي مهسفنا نوكزي نيذلا يل [ نوملظي الو ]

 نإ
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 0 اال

 مل هر ه< مرر دمج مس6م 2, ةءواسات ظمأ ىضورلا ع " ههمورو عج 2

 نثق ماولم. يذلا ىف اًنعَط و مينكسلاب ايل انعار و عمسم ريغ عسا و اًنِيَصَع و اًنعمس نولوقيو

 2 و ايْثَك 3 يون 5 مهري هللا مهنعَل نكل و موقأ و مل اريح ناكل اًنرظنا و عمسا و اذعطإ و اًنعمس
 وزر مده ص 2-6 6 تيرمم هم مص امس يد

 مهعلت وا اه رايدَأ ىلع هيوم اهو جو مطل 7 لبق نم مكعم امل اًقدصم اد مب اوذمأ بشكلا اور د

 0 « ةماكفيفخت ملك عيت اللا نوكس و. فاكلار سكب مألا و مالا نفرح سراغارشر نافادعسلا نايكفتلاز
 تم ريب تمس

 مذلا لمثع# ىنيهجو وذ لوق :ردر عمسم ريغ كتنناو عملا حبا بطاخملا نم لاح ة

 0 اولاق عمسم ريغ مصا ناكف عمسي 7 هيلع مهتوعد كتببحا ول هذال كفن الب كياع وعدم افم عمسأ

 |!ده ىلع زوجي و - بان هنع كعمسف ةاضرت امالك عمصمص ريغ عمسأ وا - أيش عمست ما ا! كناكف فقئفاوي اباوح

 مم رب هوس

 لمتحي و  هنع اوبن هيعت كنذ نا كلايا عمسم رج امالك عمسا يا عمسا لوعفم جمر يع نرعا نإ

 انعار لمتح# [ اذعار ] مهلوق كاذك و هّبس اذا انالف نالف عمسا كلوق نم اهوركم عمشم ريغ عمم يا حدملا

 ةيرخس اوناكف اذيعار ىهو اهب نوباستي اوناك ةينايرسوا ةيناربع ةماك هبش لمتحي و - انرظتنا و انبمرأ ىا كلداكن
2 1 5 2 8 

 هب نروبظي رةناهالاو ةميخشلا هب نووذي لمغحم مالكب ةتوملكي ماسو هلآ و هيلع هللا ىلص هللا لورد |ءرزه و نيدلاب

 نوعضي ثيح لطابلا ىلا قعلا مهكدسلاب نولتفي يا 0 اهب التف [ 0 صولا

 اولاقو 00 ام دعب ىيهجولا ىذ لمتحمل] لوقلاب اًزاج فيك لقا 0 انافن ريقوتلا ى م ار

 هومز صدع نا هاه

 ماحد ورتمعلاب ةنوهجاوي ال و نايصعلا و رفكلاب هتوهجاوي اوناك ةرفكلا عيمج تالق“ انيصعو انعمس

 مهناك اواعج هب اوذمؤيمل امل مهنكل و كللذب اوقطني ال نا زوجي و - .مهنيب امهف ةولوقي نا زوجي و  ءوسلا
 مرو 0< س <

 وهن 0 ا 0 د و 5

 يا [ يلع 0 واو مهلْذَح ي ١ 7 كلو ]

 نيب.« « هلوقك مدعلا ةلقلاب كاراوا ةريغب مهرفك عم مهقلخ ىمب مهناميا وهو هبأبعي ل اكيكر افيعض

 طيطخت ىىمل يل [ اًهوجنو سمطت نأ ] اونمأ دق مهنم اليف الا وا يكشقلا م ددع يا « هبيصي مهمل يئشتلا

 "ايدل يدراعرادناعينما ندعوكم[ طرف لعق مخو فناو بجاح و نيع نم اهنروص

 نايت وروتطتل] اكيبععت هه مال نيباقعب ! اودعوت مهنا ىلع بريقعتلل اهتاعج نا و بيبستلل داغلاو اهلثم

 رخآ هل 5 10 مل ءافقالا و كم ىلا ةوجولا اهسكخذف اهوجو سمطن نا ىنعملاف اهسمطدعب اهرابدا

 مهئاهجو و مهسرر ةرجولاب و ةراجح اهبلقف طبقلا لاوما سمُط امك ر ييغتلا و بلقلا سمطلاب داري نا وهو
 : َت 2 5 .د 3 1 و 2 0 .

 مهدرن را - مهرابدا و مهراغص مهوسكنو مهنهاجو و مهلابقا مهبلسنف مبئابجر لاوحاريغن نا لبق نم يا



 ( نال

 همضص تومرب مارب س سدا ص م مربم هم اا ا

 5 َلْيِبسلا اوُنضَت نأ نوديري و ةللصْلا نوري بمذكلا م ابِيصَم اونو نيذلا ىلا رثملا © ًروقغ اوه نك هللا نإ

 سل مم ممر سه مربع 0م 20262

 ةعضاوم نمع ملكلا نوفرحت اداه يذلا م © اًريصَن ِهللاب ىف وايل هللاب ىفكو " مكئادعاب ملعأ هللا و

 رفسلاو شرملا و نيِبنْجُملا و نيثدْحُملا نهب و نيرفاسملا و ئضرملا نهب دحاو فكلس ىف مظن فيك تلق

 ةناججس نارا تلق - سما بوجول ببس ةباذجأا و ٌوضولا بوجول بربس ثدعلا و ةصخرلابابسا نم ناببس

 مهاضرم مذهب نم الرا صخف بارتلاب مميتلا ىف داملل نومداع مهو ربطتلا مهيلع بج و نيذلل صخري نا

 بابسالا رثاس ىلع امهتبلغ ورفسلاو ضرملا ةرثكل مهل ةصخرلا ناب قاقحتسإ ىف نومدقتملا مهنال مهرفح و

 ءاقتسا ةلآ مدع وا عيسوا ودع تورك وانلا ةزوعا و رهطتلا هيلع بج و نم لك مع مث ةصخرملا ةبجوملا

 نيت طيغ نم رق و «رفسلا و ضرملا ةرثك رثكي ال امم. كلذ ريغ وا هيف ءامال٠ ناكم ئف :قاهرا وا

 نعم ىلع ىلاب يدعو بلقلا ةيئور نم [ رك لأ ] « طثاخلا ىنعمب طيغلا و نيه يف نكتة هييتسا
 مهو ا [ بشكلا م اييصَن اوُوأ ] مهيلا رظنت ملا ىنعمب وا مهيلا كملع هتفي ملا

 ىلع مهل تايآلا حوضو دعب ةيدوهجلا ىلع داقبلا وهو ىدهلاب اهنولدبتسي [ َةللَصلا نرثي ] دوهيلارابحا
 نوري و ] ليجنالاو ةيررتلا ىف هبرّشبملا يبرعلا يبذلاوه هناو مآسو هلأو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةوبن ةحص
 نا نوبحُي لب مهتللض مههفعت ل ميكلس يف اوطرخنت و نلض امك حلا ليس نونصؤملا اهيا متنا [ ولت نأ
 مكربخا دقو [ ملاعب مُعنص ماغأ هللا و ] اهرسك و هامل مك نا اواَضي نأ كرقو - مهريغ مبعم لضي

 مهرريشتست الو مكروما ىف مهوهصنتست )و ,هررذحاف مكب نوديري ام و مهلاوحا ىلع مكعلطأ و ءالؤه ةرادعب
 مكيفكيو مههلع مكرصخي هللا ناغ مهب اولابتال وا مهنود هترصف و هتيلوب أوقثف [ ًرْيصَ هللاب ىَهَكو ايو هللاب فكل

 - مكَعأ هللا و هلوق و - ئرراصن و دوبي مهنال باةكلا ص اهيصن اوترا نيذلل نايب [ اوداهأ نيل نم ] مهركم
 ممئادعأ نايب وا ضارتعالا ليبس ىلع نيبملا و نايبلا نيب كاطسوت كك هللاب 00-2 ّ هللاب عفو

 اوبدك يذلا موقلا نم هانرصُن و ىلاعت هلوقك اوداه نيذلا نم مكرصخي يل اوْجصْنل ةلص وا ضارتعا امهنهب ام و

 نوفرحب موق اوداه نيذلا نم ةريدقت فرذحم أدتبم ةفص نوفر < نأ ىلع ل دنبم. اهالك :نوكيا نأا زوجا -

 توم رات امهذمف يا حدكا شيعلا ىغأبا ىرخاو توما + امهنمف ناترات آالارهدلا امو « رعش ه ةلوقك

 هرااسا دقف هريغ املك هناكم اوعضو و ةولدب اذا مهنا هنوليزي ر اهنع هنوليمي [ ةعضاوم نع ملكلا نوفرحي ] اهيف

 مهعضوب ةدروغلا ىف ةعضوم نع ٌةعبر رمسأ مهفيرحت وحن كاذ و اهنع ةولازإ و 3 هللا هعض و ىلا هعضاوم نع

 ىفو ةعضارم نع انهه ليق فيك تالف لاغلب نحل مهعضوب مجرلا مهفيرحت وحن ايصال اوُط مدا

 ةمكح تبجوا ى يذلا ةعضاوم 0 زا نم اذرسف ام ىلعف هعضاوم نع امإ تلد - ةعضاوم دعب نم م .ةدئاعلا
 ام <

 هل كنناك نإ ل ذعملاف ةعضاوم دعب نم ان ل ةذاكم هريغ لادبا نم مهتاوهش تضنقا امب اهيف ةعضر هللا

 ةراقم و هعضارم دعب هل عفرم ) يذلا بييرغلاك هوكرت وفرح نيحف اهيف. نوكي "ناب نمق وه عفاوم
 نع
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 عرق و « ىنويزلا لك مهتانس ركسب اثار « رعش « هلوقك مونلا ةبلغ و ساعنلا ركس وه ليقو - مكنيناجم
 اه م

 .لقعلا قات. ةاع كسلا نال ىدوجو له وهن اجلا نوكي نا ىاف ىركس و نييسلا

 ةعص نوكت نأ ىلع“ نئ كان ابد ىنيسلا ىنيسلا مصب 5 000 ةأرعا كلوقك ل اهركس عام مكنأ و ل ىذعمب ! !دكرغم وا

 أ راك ِ ١

 00 منار ةلوق خو نلع فاطع [ًننِحَ أو ]مضلاو ع دعلاب ىلسك اشك لفووح نو حاتجت يحلل ةءامجلال

 يوتسي بمدَجلا و  ابنجالو ىراكس ةولصلا اوبرقتال ليق هذاك لاعأ) ىلاع بصخلا واولا عم ةلمجلا لعب نال

 1 لبس يباع ا باذجالاوه يذلا ردصُملا ىبرج“ رج مسا هنال ثنوملاو ركذملاو عمجلاو دحاولا هيف

 لاحلاو لاعلاهذه نيب عمجب فيك تناق ناف - لاعلا ىلع هباصتناو نيبطاغملا لاوحا ةماع نم ءانثتسا

 يهر اهيف نورذعت ىرزخا لاح مكعمو لا ةباذجلا لاح يف ةرلصلا اوبرقت 9و ليق هناك تماث - اهلبق يلا

 ابذجتةولصلا اويزغت الو :يب بنج“ هلوقل ةفض نكلو الاحن وكي لنا ززوجماو - هفع ةراجع لْبُنملا زوبع و رفسلا لاح

 - رفسلار ذعل ةبانجلا ىلع مهتولص عصي فيك تيلق راف - نفرردك زج نيفلعم اهنح يا ليبس يرباغ ريغ

 انركت نا [ًواَسنعت ىَلَح ] نيلسقغم ريغ ةواضلااوبرقتال ليق هنا ارلستني ما نيذلا جاب ديرا تنل
 هيف قيرطلا ناك اذا هيف نيزاتجف الا ابْنِ ىجعملا اويرقت ل ةانعم نيسفلاب ةراصلا رشف نم لاقو نيرئاسم

 مهبيصيف لجسملا ىف مهباوبا تناك راصنالا ىم الاجر نا.ليقو - ةيف مكماتحا وا هيف ءاملا ناك وا ءاملا ىل

 ملس و هلا و ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ يورو - مهل صخر .جشفلا ىف للا ارمم نودجت الو ةباذجلا

 ناك هني نال هذع هللا يضر يلعل الا نكح هانا ف وتيإ را نتعسملا كاف سلجلا نإ دخلا ن ذأ م

 ةبانجلا لهاو نوثدح#لاو نورفاسملا و ,ىضرملا مهو ةعبرا طرشلا ملح, يف لخدأ تلق ناف + نجسملا نيت

 ناو: اعيمج مهب قاعتم هذا رهاظلا تلق. - مهنم ءاملا مدع دنع ميتلابرمالا وه يذلا ءازجلا قلعت نميف

 هرمدع اذار فسلا فكاذك و اومميتي نا مهلف ةيلا لوصولا نع مهزجع و ميتكرح فعنفل ءاملا اومدع اذا ىضرملا

 ضرالا هجو [ ديعصلا ] جاجتزلا لاقو# بابسالا ضعبجا هودجب مل اذا فكلذك ةبانجلا لها و نوثدحملا و ةدعبا

 بهذم وه و ةروهط كاذ لك سمو هيلع هدي 'مجتملا برص ول هيلع بارت ال ارخص ناك نا و ةرهغ وا ناك ابارت

 ةضعل  ى ِي ١١ هلم مكيدبأ و مكهوجوب اوع اردسماى ةدئاملا # روس ليف هلوقب عاصي امف لق نأ ناف - هللاومحر ةفيذح يبا

 ءادقبال ابا مهلرق تلق ناف - ةياغلا ءادتبلا نم نا اولاق تلق هيلع بارت ال يذلا رغصلا ىف ىئاقيإل اذهو

 نمو ءاملا نم و نهدلا نم ةسارب تحسم لئاقلا لوق نم برعلا نم دحا مِهمْيالو ٌفّسعتم 00 ةياغلا

 0 ا ل 2 ا تع 0-6 1 . 5

 نع ةيانك[اروفغ اوفع ناك هللا نا |ءارملا نم قدا قعلل ناعذالا و لوقت امك وه تلق  ضيعبأذلا ىنعمآلا بارخلا|

 0 32 . 0 . 0 35 3 000 ١
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 ىناف - رسعمر يغ ارسيم نوكي نا زثا مالرفغي و نيئاطخ/| نع وفعي نا هتداع تناك نم نال ريسيتلا و صيخرفلا



 (مؤوا) ,

 2 قص و 0 2 هعء م هوم يبرد 6 مري سب تن6060 7 مم

 هيمن رجا هل ست خذ را اهفزضي لح كت وإن * هذ لاقت ملظي 9 هللا نإ © اميل

 وما مم هاله د هو - نلوم اس عام 2م

 اوصع و اررفك نيا 0 نُكموي 6 اديه 1 ىلع د ديبشب ١ ا انُدِج اذا تيكن

 ١ مرو هدوم ”ها 0 سا و8 مم ه كو 10

 ناو [ ةَنَسَح كلت نإ و ] ةردقلا ىف هنلاحاسالال ةمعجلا ىف هتلاعتسا هلعفي ل هناو املظ نكا باقعلا ىف

 ةمائلا ناك, ىلع عفرلاب كيرقو.-:ىبنوم' يلا اهاضم هنومل لاقثملا ريم كيتإ امنا وا ةذنتحي ةرذلا_لاقثنم نك

  ةيهانتملا ريغ ةلبقتسملا تاقوالا نم تقو لك يف باوثلا هدنع اهتاقحنسال اهباث فعاضي [ اهفعْفي ]

 ةلاوا هيلع هللا قلص هللا لومر .تعمس لوقت كنا كنغ ينغلب ةريره يبل لاق هنا يدبخلا نامثع نعو

 عدلا يفر ةريره وبا لاق ةنسح فلا تفلإ ةنمحلاب ّسصؤملا ةدبع يطعي ىلاعت هللا نا لوقي ملس و

 نمت 7 يو ديدعتلا 9 ةرثكلا كارملا و يالا هذهالت مث ةنصح يغلا ىغلا هيطعي ١ ىياعت هللا نا لوقي هتعمس ليال

 رجالل عبات هذال ارج | هامسو اميظع ءاطع لضفتلا ليبس ىلع هدنع نم اهبحاص طغي و [ اميظع ارج م ةندل

 اهفعضن زمره ناز وح فغعضو فعضا نم فيفختلا و ديدشتلاب اهقعَضي تيرقو-هتابثب الا تببثيال

 مهيلع ديشي [ ديب ةَمأ َلُك نم اًننِج اذا ] مهريغر دوهيلا نم ٌةرفكلا هالؤه عنصي [ فْيَكَت ] نونلاب
 نيبذكملا [ دذوه ىلع ٌكِباَنْنِج و ] ْمهيف تمد ام ادي مويلَع تذكو هلوقك مهيبن وهو اولعف امي

 ةلوقا غلب. نكح ملمس, وغلا و هيلع هللا ىثص هللا لوسر ىلع ءاسخلا ةروس أرق هنا نوعسم نبا نعو [ اديبش ]

 [ ضل مهب ىومتول ] انيسح لاقو ملسو هلاو هيلع هللا ىَص هللا لوسر ىكبف اي داود ىل اك ادد

 - ءاوس ضرالا و اوناك مهذا و اوثعبي مل مهنا نودوي ليقو - ىتوملاب ىرست امك ضرالا مهب ىوستف نوني ول

 دهشت مهحراوج نال هنامثك ىلع نوردقي الو [ ًايدح هللا نومي الو ] اهلاح ندوين ابارت مئاهبلاريصت ليقو

 يذ نوبذكييال ر اثيدح هللا نومتكيال مهنا و ضرالا تحت اوذفدي نا نودوي يا لاعلل واولا ليقو - مهيلع

 و فىلذ دنع مههاونا ىلع هللا متخ مهكرش اردحج و كلذ اولاق اذا مهنال نيكرشم انك ام اذّبر هللا و مهوق

  ضرالا مهب ئيوست نا نونمتي مهيلع رمالا ةدشلف كرشلاب هيلع ةداهشلاو مهبيذكتب مهلجر!و مهيديا تمملكت

 كن .ءاثلا .ماغداب ىَسَت و يولتف ةنيول وعن ئوستف هتيوس لاقي وسن نم ءانلا فذحب فا ظرزت د

 ارفن اعدف ابارش و اماعط عنص فوع نب نمحرلا دبع نا يدر * كراك ىرسا ةيضامو نسفسم كرت جدلا

 ةولص تقو ءاج واولمث اماف اوبرشو اولكاف ةحابمر مخلا تناك نيح ملسو هلاو هيلع هلا ل هلل ورش ماخم يق

 ىف نوبرشي ل اوناكف ثازخن دبع ام نودباع ملدا و نودبعت ام دعا رقف مهب يلصيل مهدحإ اومدق برغملا

 لزن مث نولوقي ام اوملع و ركسلا مهنع بهذ دقو الا نوسيبصيي الف اهويرش ءاشعلا اولص !ذاف ةولصلا تاقوا

 اوبرقت 9و - ازا اوبرقت )و هلوقك اهوبذتجا و اهيلا اوموقت الو اهوشغتال [ ةولَصلا اوبرَقَت ) ] ىنعمو - اهميرحت
 و متاهجد مكدجاسم ايد مالسلا هيلع هلوقك دجاسملا يه و اهعضاوم اوبرقت الو دانعم ليقو سحاق

 رع ءاسنلا ةروس
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 ني هلفت نم هللا مجتا ام نرمي لكلاب الا نورماي ايار ندا يذلا © اروخن اادكم

 . وَ 2 وج مو يي هيل س6 -

 نكي نمو ٠ رخآلا مويلاب الو للاب نوكمؤي الو سأنلا هَ مهلاومأ نوقفتي نيذلا و © انهم اًباَدَع نيرغقلل
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 مهب هللا نأكو هللا مقرر امم وقعا ءرخآلا مولا هللاب وكمال ملم اذاَسو © انك اَسَق انيق هَل ئطِيلا

 ىلا

 ( لْيبّسلا نبا و ] ةأرملا بنجلاب بحاّصلا ليقو - ناسحللا ىلا ةعبرذ هلعجتو هاسنتالو قحلا كلذ
 و هباحص) و ةيراقا ماركا نع نمؤبأي يذلا لوهجلا هايتلا [ لاتخملاو ] « فيضلا ليق و - هب عطقنملا رفاسملا

 [ نواب يذلا ] نوذاا نوكس و مهجلا متعب بنجر اجلا كرق ر - مهيلا تغتلي الو مهب ىفحتل الف ةكيلامم

 هربخ دنبم نوكي ناو هيلع اعفر نوكي نا زوجتب و - مذلا ىلع بسصن وإ - اروُكَتااَدحمُم ناك نم هلوق نم لذب
 اهجأف و ءابلا مضب ٍلَكُمْلاِب ىيرق و « ةمالم لكب ءاّقحأ نوعنصي و نولعفي و نولخب نيذلا ليق هناك فرذع#
 انتقم هب اولخ#ب ناب مهئررماهف مهريغ يديا يف امب و مهيديا تاذب نولخج يا نينمض و نيتحتافب و

 هادي تن أرما ناو «رعش « هريغ لئاذب نيِنَصلا نم ٌلغما برعلا لاثما ينو - دجو نيم ءاغسلل
 ناج ادحا نا ةعّمس قرط اذا نم لخجلا ءادب يلب نم انيأر دقل و  ٌليخبل ةريغ نم دي ليذب ه ىيرما ىلع

 هتئازخ ترسك و ةلحر ببث امناك هسار يف الذيع تزاد و برطفا و هتوُبَح لح و هب صخش دحا ىلع

 نولؤقي و مهل نوحصنتي راصنالا م الاجر نوتاي اوناك دوجبلا مه ليقو- ةدوجو ىلع ةرسحو كلذ نم ارجف
 لضف نم مهاتا امو هللا ةمعن نامثكب مهباع دق و نوكي امم نوردت ال و رقغلا مكيلع ىشخن اناف مكلاوما اوقفخت ال

 رت نا بنحا ٌةمعن دبع ىلع هللا معنا اذا مآسو هلاو هيلع هللا لص يدذلا نع و - ساذلا ىلارتافتلاو ىنغلا

 نا نينمؤملا ريما اي لجرلا لاقف هدنع هب منذ هرصق ءاذح ارصق ديشرلل لماع ىخب ةب و - ةدبع ىلع ةكمعت

 ىف تازن ليق و  همالك هبجعاف كتمعنراثأ ىلا رظخلاب كوسا نأ تبيخغاف ةتمعت زنا” رب نا'اهرسي ميركلا

 مهاخسإ ام لاقيل و راخعلل [ ساّنلا 38 ] ملسو هلآ و ةيلع هللا ليلظ هللا لوسر ةغم اومتك نيذلا كوهيلا ناش

 مالسلا هيلع هللا لوسر ةرادع يف مهلاوما نيقفنملا ةكم ىكرشم ين تلزن ليو - هللا هجو ءاغتبا ل مهدوجا امو

 ناطيشلا ناب مهل اديع و نوكي نا زوجي و - رش لك و ءايزلا و لخجلا ىلع مهلمح ثيح [ اني داس ]

 هللا ليبس يف قافنالا و نامياا ىف مهيلع 'لابو.و ةعبت ياو [ مييلع اذ امو ] راذلا ىف مهل نقي
 قست زفت كرف ام مقنثملل لاقي امك اذهو كلذ ين ةحافم ر ةعفنم لكفالاو ريهبوتلاو مدل كارملا و

 ليبجت و نيبوتاو مذ هنكل و ربلاو وفعلا ىف ةئزرض الو ةرضمال هذا ماع دق و اراب تنك ول كلئزري: ناك ام

 َلاَقْتم هللا دبع ةءارق يف و - ةريغصلا ةلمثلا [ ةرذلا ] * ديعو [ امِيلَع ْميِب هللا نك و ] ةعفنملا نكمب

 مرت نا فكيلعف هنيب و فذيب تمأنلا ةبحم ىندا نم فكاذ ريغ وإ لجسم رإ اجمم يف كينج

 ةتاز وا ةرغصا و ءيش ىنذا رجالا نم صقن ول هنا ٌلِياد هيف و - 'ةرذ ةوكلا ىف ءاببلا ءازجا نم ءزج لك
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 ع ءاسنلا ةروس جاَربَح اًميلَ 3 للا نا لا قوي احكم ايري 1 00 انك هلهأ نم اًمكح

 ءااهيوع 5 ىذراج' و نيكسملا و ىمدُيلاَو ىبرشا ىذب و اناسحا ىيدلاولابو ايش ب .ًاركرشتال و هللا اودبعا و

 1 9 5 هللا نإ 2 مكئاميإ تكلم امو لوبسلا نباَو نجناو فلك بج راَجلا

 امهنيب حالصالا و لدعلا ةموكعا ىلصي ىضر اعنقم الجر [ هله نم امكح ] ءاسنلا و لاجرلا وه و امهيلع

 مهلا نكشت امناو حالصلل بملطاو لاوحالا نطاوبب فرعا براقالا نال امهلها نم نيمكحلا كعب ناك امنا و

 تابجوم و ةقرغلا و ةبحصلا ةدارا و ضغبلا و ابسعا نم امهرئاحف يف ام مههيلا ربت و نيجوزلا سوعن

 معلا نايلي لبق تلق ناف - هيلع اوعلطي نا نابع لو بناجالا نع هنادرزي ام و ةتايضتقم و كلذ

 1 . نيجزلا نذاب الا كلذ امهياا سيل ليقن هيف فاتخا دق تلق - ىلذ ايأر نإ قيرفتلا و امهذهب

 يناملسلا ل نعو - امهداهتجا هيضتقي ام ىلعرمالا ءانب امهيلا و الا نيمكح وخل ام وامهياا تلا

 فو سواد ماثف دحاو لك عمو اهجيوز و ةأزما هتءاج دقو نقلا يضر ايلع تدهش

 ١ او منكر اف نا امتيأر نإ امكهلع نإ امكيلع ام نايردتا نيمكحلل هذع هللا يضر يلع لاق و اك لوغو

 ىضرت ىنح حربتال هللا و بذك ةذع هللا يضر يلع لاقف الف ةقرفلا اما جوزلا لاقف امتممج اعمجت نا امقيأر

 010 نسحلا نعو - يلعو يل هللا باتكب تيضز ةأرملا تلاقذ كيلع ر كلل هللا باتكب

 [ مهني هللا قدري ] ينو نّيمكحلا ريمض [ًاجالصا ادري 1 يف فلالا و هاج نامكحا) ىدفق ام يبعشلا
 ىف كروب هللا هجول ةحصان امهبولق ر ةيبح“ اميين تناك و نيبلا تاذ حالصا ادصق نا يل نيجرزلل

 ةدوملا امَهسوفن ئف ىقلا و ةغلالاو ٌقافولا نيجوزلا نب امهيعس نسح و امهسفن سيطب هللا عّوا و امهتظاسو

 هللا قروي نيجرزلل ٌةييصنلا و ىيبلا تاذ“ حالما ادصَق نا يا نيِمكحلل ناريمضلا ليق و ةمحرلا و

 5 نال ملي 5 و ضرغلا لصح# ىح قافولا بللط يف نادناستي و ةدحاولا ةملكلا ىاع ناقفتيف ا

 امهْنيِب هللا حرطي قاقشلا امهذع لوزي ناو ريخلا اباطو اميذيب ام حالصا اديري نا يا نيجرزال ناريمضلا ليقاو

 يليقاقعملا 0 قئوي فيك ملعي [ اريبَخ اميلع ناك هللا نا ] ةدوم ءاضغبلابو اًفافو قاقشلاب امهلدْأ و'ةفلالا

 ”_ مهكيب فلا هللا ىكل و مهبواق نيب تنفلا ام اعيمج ضرالا ىف ان تقفناول عريدرةنخلا نرد محل

 دا 3 وأ خا نم كىبرق هنيبو مككيب نم لكبو [ ىبرشلا ىذدبو] اناسحا امهب اونسحأ و [اناسحا نيدلولاب

 2 : 0 هك 5200 :
 راجا ليق و - ديعب راوج يمدلا ١ بنجلا راجلاو ] ةراوج برذ يدلا [ ىبرقلا ىذراجلاو ] امه ريغ

 مهنولر* | هيام ااديورجمال « لدم قزق قرا علفا شنو يبنجلاا بْنَجلا ٌراجلاو بسنلا بسورقلا

 ٌةولصلاو تاولصلا:ى اع ارك اح عرق امك صاضتخالا ئلع اهنعت ئيرقلاا 3 راجلا و قيرق ز * بذج رواج“ وا

 كيفلص ئذدلا وق [بئجلاب بحاشلا َو و ] ييرقلا و راوجلا ع هئالزال هقح مظع ىلع اًهيبذت ظل

 )نعاق اما و ةفرح وا ملع ملعت ين اكيرث اه و اقصالم اراج ناؤؤغسلا ىف اقيفر اما ىبنجب لصخح ناد
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 ذعبام اميذيب قاقش مكفخ نإ و © اريك الع نك هللا نإ * اليبس يلع أرغبت ف مكلعطأ

 بجاومل تاظفاح يا ةداهشلا فالخ هك ِبْيَْلل تظفح ] جاوزالل نهيلع امب تامئاق تاعيطم

 جررفلا نم ةبيغلا لاح ىف ةظفح نهيلع بجي ام ىظفح مبا نيدهاش ريغ جاوزللا ناك اذا بيغلا

 كعاطا اهّترما ناو كترس اهيلا ترظن نا ةأرما ءاسنلا ريخ مالسلا هيلع يبذلا نعو - لاومالا و تويبلاو

 لطحلا# [هللا ظفَح مب ] مهرارسال ٍبْيَْلل ليقو - ةيآلا التو اهسفنو اهلام يف كتظفح اهنع تبغ اذاو

 "هللا نيظفح امب وا - اريخ ءاسنلاب انور لاقف ٍةلوسر رمآ و هباتك يف جاوزالا نهب ىصوأ ن د هللا

 بيغلا ظفح ىلع ميظعلا باوثلا نهدعو نيح نيظفح امب را - بيغلا ظفحا نوقفو و نيمصع و

 ةلوعوم ام نا ىلع بصنلاب هللا ظفَح امب ئيرقو - ةيردصم ام و ةذايخا) ىلع ديدشلا باذعلاب ىهدعرا و

 لاجرلا ىلع ةققشلاو نصحملا و ففعتلا وهر هللا ةناماو هللا قمح ظفحب يذلا رمالب بيغلا تاظناح يا

 اهزوشن «أ نيهلا اوحاصاف هللا طفح امب بيل طفوَح تناوق ماوصل دوعسم با أرق و - مهل ةحبصفلا و

 نهولخادت ) يا دقارملا ىف [ عِجاَصُمْلا ىف ] جاعزناا هلصاو هيلا نّدمطت الو اهجوز يصعت نا 00

 عِجاَضَمْلا ىف ليقو  عجيضملا ىف هرهظ اهيلوُي ناوه ليقو - عامجلا ى نع ةيانك يه را  فّحَألا تحت

 نملاوحا فرعتل كلاذو ٍمَجطَشمْلأ ىفو- يضم ىف كرد و - نهونيابتال يل اهيف ى ىنذبي ينلا نوتوهب ىف

 نميف عجم مل نإ برضلاب مث لمعلا ىف نينارج#ب مث الرا نيظعوب رمآ زوشنلا ىف نهرما ققحت و
 اذه وراجعلاب هدش اذا ٌريعبلا رجقت نم نهوطبرا و عامجلا ىلع نهوهركا ةانعم ليق و - ناربجلا و ظعولا

 و - هجولا بمذنجاو امظع اهلرسكي الو اهحرجتال حربم ريغ ايرض نوكي نا بمج# اولاق و - ءالقثلا ريسفت نم

 هللا يضر قيدصلا ركب ىبا تنذب ءامسا نعو - كادا هاري ثيح فرس قلع ماسلا هيلع يبنلا نع

 ىتح بجشملا نوعب اهيرض انادُحإ ىلع بضغ اذاف ماوعلا ب رجيزلا دنع ةوسن عبرا ةعبار تنك امهنع

 اوليزاف [ ايبس نيبلع اوغبت الف ] « اهتطبخل اهلوح اهوُكب لولو + ع# اهنم تايبازينرلا نع نوريإو -اهيلعاورسعب

 نوعوجر دعب نكي مل ناك نيذم ناك ام اولعجا و ىهيلع اوبوت و ينجللا و جييونلاو ىذالاب ضرعتلا نمنع

 نم. مظعا مكيلع هتردق نا اوملعا و ةرردحاف [ ابك ايا نك هللا نا | زوشخلا برت و دايقنالا و ةعاطلا ىلا

 امالغ برضيل هطوس عنر هذع هللا يضر يراصنالا نوعسم ابإ نا ىرري و - مكيديا تحت نم ىلع مكتردق

 قدعا و طوسلاب ىمرف هيلع كنم ىييعرشا رم ابا هب حاصف مالسلا هيلع هللا ل هيرصيف هل

 مقناف مكيلع بوتجف نوبوتت مث هناطلس ءايرجك و هناش ولع ىلع هذوصعت مكناو اري يلع نك هل نا دا - مالغلا

 فرظلا ىلا قاقشلا فيضاف امهنيب اًاقش هلصا [ امِهنّيِب قاقش ] عجر اذا مكياع ينجب ىمعوفعلاب قحا
 نايس نيهلا لعج نا ىلع وا راهخلاو ليللا مم لب هلصا وراََّقلاَو لالا رك ْنَب هلوقك عاستالا قيرط ىلع

 لدي ام .ركذ يزجل امهركذ رجب مل و نيجرزلل ريمصلا و - مئاص راهن مهلوق ىلع نيركاص راهنلا و ليللا و
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 عضال د ا 5١ ا ٌتْحلصلَ مولاوصأ نما وعمل 1 ضعب ىلع مهضعب هللا لصف امب سا ) 2 ١ . هس م< وذ 2

 85 ىرجلا ناقل 5 حاملا ىف نهورج شا و نهوظعف نهزوشن نوداخ' ىنلا و هللا ظفح امب بْيَعلل 0 ٠ ان وو مص ءم6 م < م

 ا 9 ف

 عجارلا ريمضلا و لكل ةفص يلاوص اَنْلَعِج نا ىلع نوبرقلا و نادلاو | كت امم بين يلاوم مهانلعج موق

 نم ظح ىلا هللا قزر نم اناسنا هللا هقلخ نم لكل لوقت امكر بخ و أدتبم مالكلا و فرذحم 3 نها

 ين ,مهنال ل اوم ءاص نم نا ىلع بوت امم اثآرو يإ برت امم يلاوم اذلعج دحا لكا و را - هللا قزر

 ليقف مه ع ليق هناك نوبل و نذلاولا ءلوقب ىل ىلا اوملا رسف مث ُْك 0 كل : ثارولا ىنعم

 ىلاعت «اوقوه و ءافلا عم ربخ عقوف طرشلا ىفعم نمض 5 أدتبسا[ منامي ْتدقَع نيل الا جويركلاو نداولا

 نوكيو ندلارلا ئلع فطعي ىنا زوجبو - هبرضاف |ديز كلوق: ىلع ابوصنم نوكي نا زوج و مص ةطولاع

 لوقيف لجرلا دقاعي لجرلا ناك -ةلاوملا ىلاوم مكناميا تدقاع نيذلاب دارملا و ىلاوملل ْمهوتاَ يف رمضملا
 بلطت و فثرآ و ينّرت و كملس يماس و كدرح يبرحو كران يراث و فّمده يمده و كم د يمد

 نعو - 6 فيلعلا ثاريم نم سدسلا فيلحلل نوكيف كنع لقعا و ينع ٌلقعتو كب بلطا و يب
 مالسالا 35 مل هناذ هباوكسمتف ةيلهاجلا ىف فاح نم ناك اص لافتا قل موي بطخ هنا مالسلا هيلع ىبخلا

 ىلع ادئاعت و لجر دي ىلع .لجر ملا ول هللا ةمحر ةفينح يبا دنع و - مالسالا ىف اذلح ارقد الو ةدشالا

 ىنعم و يذبتلا ةدفاعماا ليق و - يعفاشلل انالخ ةالوملا قحب ثروو هدنع مص اثراوتي و ائاعتي نا

 مه ٌيوبع تدقع ئنعمب فيفغتلاو ديدشتلاب ا ةيرداو# 120 مكديإ مهتدقاع مامي 0

 هاكلذل اوف ارمسو - اياعرلا ىلع ةالولاموقي امك ىيهان نيرما نهيلع نوسوقي [ ماّسْنَلا ى 12 ىوماوك ] مكناميا

 مهضعب هللا ليضفت بمبسب ىبيلع ىيرطيسم اوناك امذا ينعي اعيمج ءاسنلا و لاجرلل [ مهضعب ] يفر يمضلا و

 بلغقلاب ل لضفلاب قحثست امنا ةيالولا نا ىلع الب هيف و - ءاسنلا مهو [ٍضْعَب ىلع ] لاجرلا مهو

 ةيسورفلا و بملاغلا ىف ةباتكاا و ةوقلا و مّرعلاو مزحلاو لقعلا لاجرلا لضف ىف اوركذ دق و ربقلا و ةلاطتسالا و

 قاكتعالا و ٌةبطخلاو ناذألا و داهجلا و ئرغصلا و ىربكلا ةمامالا مهيفو ءاملعلا و ةايبنالا مهنم ناو يهرلا و

 ٌةلامعلاو ثاريملا ىف بيصعتلاز مهسلاةدايز :و صاصقلاو دودحلا ىنةداهشلا ر ةفينح ىبا دنع قيرشنلا تاريبكتو

 مئامعلا و ى ىحالا باحص) ,هو باستنالا مهيلا و جاوزالا دعو ٌةعجرلا و ٌقالطلا و حاكنلا ىف ٌةياولاو ٌةماسقلا و

 عيبرلا نيب دعس نا يور و  تاقفخلا و روهملا ىف [ مهلأوسا نم ] نهحاكن يف اوجرخا ام بسبسبو[ اوقع امب د

 ىلا اهوبا اهب قلطناف اهمطلف ريهز يبا نب ديز تنب ةبيبح هتأرما هيلع ثزشن راصنالا ءاكقت نم ابيقن ناك و

 ارسا هللا كاراو ارما اندرا لاقف ثلزنف هذم صتقتل لاقف اهمطاف ينميرك ةتشركا لاّقو مالسلا هيلع هللا لوسر

 نرد اميف هتأرماو لجرلا نيب صاصقال ليقن كلذ يف فاتخا و - صاصقلا عفر و ريخ هللا دارا يذلا و
 ا 5

 [ٌتدق ]الف اهوحفو ةمطللا اما ر لتقلا و رجلا ىفالا صاصقال ليقر - لقعلا بجي ىكل و اهجشول و سفنلا
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 هاض هد ىو

 1 زن يف ٍلاجرلل * ب لئزلط ل لفت تاو هان ه زجل
 ها

 0 © اًميلَع ا هلْقَف نم ةلئااولَتس و " بسلا امه بيت م ع

 وسم 2 هدو عام مرج سوح ه ديم سو 2<

 لجرلا 8 6 5 اً مين لك ى 10 ّ هلل مهيضن"هوياف مناميا تدع نيذلاو 210 ندلاو . كرت

 ىلع مدقُي نمو يا لنقلا ىلا ةراشا [ كلذ ] ةبعصلا ٌفيلكناا فىلت مهفآكي مل ثيح اميحر دمحم

 اهديدشتو مالا فيذختب [ هياَصُن و رسكلاب اناودع رق و -اصاصنقاالو أطخال [اًمْلَظ و اًناودع] سفنالا لتق

 كلذل را لجرزم هلل ريمضلا و ءايلاب هيلصي و - ةياَصم ةأش هنم و هِيلُصَي هالص نم ىنوذلا فب ِهيلصتو
5 

 ةيلاوعدت ةمكح'ا نأل[ ١ اريسي ه هللا ىلع كلذ 0 ] بادعلا ةديدشةصوصخ#اران [ ار ران ]يلصلل اببس ةنوكل

 ىماعملا نم ربك ام يأ هلع نوهت امرك رخو" |[ هذع نوهت اًمَرئدك ] نوعف را ملط عرف هذع فراص الو

 ىلع تقو لك يف باقعلا نم هنرقتست ام طفت [ مكتايس مكذع رفعت ] لوسرلا و اهنع هللا مكاهني يتلا

 باقع ىلع اهنع مكربص و رثابكلا مكبانتجا ىاع قدتسملا باوثلا ةدايزل 2 قاكالعجف مكرئاخ.ه

 -امهلعاف باوثوا ةيصعم وا ةعاط ىلا أما امهتئاضاب رغصلاو ربكلاب انعمو اننا يفشل ةريدقا ؟كاونللا

 ىدتتما] تاوثلا ةطاانما وهو 'ةضيقن طابحلالا و .- ةبوقناوا ديا كفاوثب باقعلا شى دتسما| ةطاما'ٌريَقكَتلاَو

 ارنا وا تقذقلا و ”ٌلققلا و «تلرشللا«. عشت ئانبغلا هناك :هللا يضر يلع نع و - ةعاطلا ىلع مدخب را ديزا باقعب

 - مارعلا ثيبلا لوعتسإ و رعسلا رمع نبا دازو - ةرجفلا دعب ٌبرعُتلاو فحنلا نم رارغلا و مينيلا لام و

 عم ةريبك ل و رارصالا عم ٌةريغص) هذال برقا ةئام عبس ىلا يه لاقف عبس رئابكلا غ! لاق الجر نأ سابع نبا نع و

 امهيفردصملا و ناكملا ىنعمب اهحأف و مهملا مضب [ الخدم ]و ءاهلاب رفعي نيرقو - نيعجس ١" مكررا كرمت

 نال لاملا و هاج! نم ضعب ىلع ساذلا ضعب هب هللا لضف ام يمت نعو سساحلا نع اوه ١ اومن 1و

 نم هل موسقملا ماّطي امب و دابعلا لاوحاب ملع و ريبدتو ةمكح نع ةرداص هللا نم ةمسق ليضفتلا كلذ

 مق امب ىضري نا دحا لك ىلعف ضر ىن اََعب ةداّعل قررا هلا ظاميكلاو قفا زول 1 ١

 ٍلاَجِرْلل ] هظح ىلع هاخا دسحال و هل ةدسفم ناكل همالخ ناكول و هتحلصم وه هل مسه ام ناب يلع هل

 ةيجوملا هلاح نم هللا فرع ام بسح ىلع ءاسنلا و لاجرلا نم لكل مسق ام لع [ اوبس امهُبِيِصَت

 هللا اولس نكلو لضفلا نم مكريغ ءاجصنا اونمنت ال و [ ءاَضَ نم هلل اوس و ] 1 اًبسك ضيقلا و طسبلل

 مس نهل و نامهس اذل ايذدلا ىف ءاسنلا ىلع اذلضف ةللا نااولاق لاجرلا ناك ليق و دفنت ال ينلا هنئارخ نم

 تيل اهبعم ةوسن و ةماس ما تلاقف دحاو رجا هلو لامعألا ىلع ةرخآلا ىف نارجا اذل نوكي نا وجرتف دحاو

 لكل ] تاب يوتسو تدوم 0 لثمر جالا نمانل نوكيف لاجرلا ىلع هبتك 3 كلا انيلع بنك هللا

 لكل و وا - ةنوزرح# و هنولي اثازو يلاوم اًنلعَح لاملا نم [ نوفل ندلاول لاَ كر امم |: 2 لكل و يأ



 ادق )

 م27 هدا <56 همهو عم مم اله ضرع قف هس موه ه2 صو ممل - كا اب

 ل هللا ند امي يَ وِ هل نأ توه لان 5 يذلا دي و مس نأ ةيريزةللا 8 > ميلع هللا و
 م "روس هد وعبتي 3 م 0 رو 5

 2 تاك

 5 ءزجلا نر و لان فكي قوت قت عا بلا اب ه نزف قير * نع فت نأ
 ءو6هم 2: 5926 7-6-2 ”هّي و سن

 ع فوسف املظ و اناوذع ٌفلذ لعفُي نمو © اًميحَر مكب نك هللا نإ * كسلا اتقَالو فق ينم ضارت نع ةَراَجت

 و >2 همم مس

 ا فوقي لاكي ومعي ةطحالارااج ل1 [ مكيلع بوحي نأ 38 هللاو ] مك' رفكيو
 سدررو ج<

 مهتدعاسمب هنم مظعا ليس الو قعحلا و دصقلا نع ليملا وه و [ اميظع ْيَم اويمت نا توهشلا نوعبتي

 بالا نم تاوخالا حاكن نولحُت اون اك سوجمأا ليق و - دوييلا مه ليف و - تاوبشلا عابتا ىلع مهتقفاوم و

 هيلع معلا و ةلاخلا و ةمعلا و ةلاغلا تنب نولتت مناف اولاق هللا نهمرح املف ثخالا تانب و خالا تانبو

 [ مَع َفَفَحَ نا هللا كيري ] «مهلثم ةانز اونركت نا نوديري لوقي ثلزخف تخالا و خالا تاذب اوحكناف مارح

 - تاعاطلا قاشم ىلع و تاوهشلا ىعربصي ل [ اقيعَم ناسنالا قلخو] نمد نط هريغو ةمالا اكن لالحاب

 نونامث ياع ىتا دقو ءاسنلا لبق نم مهاتا لإ طق مدا ينب نم ناطيشلا سيآ ام بيسملا ند ديعس نعو
 نا عيرق و  ءاسفلا ةنتف يلع فاخا ام فوُحلا نا و ىرخالاب وشعا انإ و ينيع ىدحا ثبهذو ةنس 5 - 7 3 9-0 ب 6 . -6

 ة 2

 لعام اءانبلا ىلع ناسنألا قلخ و امهنع هللا يضر سابع نباأرقو - توهبتلا وعمق هلل اريمضلاو ءاجلاب اوم

 تعلط امم ةمالا هذبل ريخ يه 1 يف تانااق لامت مدعاعللا لوضر ةلعارل ناسنالا بمصن و
 8 مربمم سس ل هم عا 2 هدوصم ممعّه مل ممر 00 مهموم مسرع مل مودى

 ب ب مكيلع كودي نادي ضاللا و معل نبيل هللا :ديرد تيرغو سمشلا هيلع

 هم ممع م2 مارب ملل عا - ا

 0 و - هذ لاقتم ملاكي هللا نإ - هيك را هع نوب اس زجك اوم

 / رات بصنا اليوان ساعوخ | هس ملاعب [ طابا ]* رنا ل ةسفن
 و

0 

 ضارت نع ] ةراجت ةراجتقلا نوكت ناذلا ىلع راجت 3 كرقو - ةراجت عقت نا الا [ هرج 3و نأ اا ] اوبرلا نوقع

 ريغ ضارت نع ةراجت وك نكل و وا - ضارت نع ةراجت نوك اودصقا نكل ر هانعم عطقنم ءانثتسالا و [ ٌمُكْدَم
 بابسا نال كذلاب ةراجتلا صخو ضارت نع ةرداص ةراجت يا ةراجن ةفص ضارت رذ نع هلوق و هذع' يبذم

 لوبقلا و باجإالا تقر عهبلا لاح يف هيلع ادقاعت امب نيعئابتما! ىضر يضارتلا و اهب قلعتم اهرثكا قزرلا

 [ مُكَسْفْلا اوف الو ] نييضارتم دقعلا سلج“ نع امهفرغت يعئفاشلا دنع و ةفيذح يبا بهدم وه و

 ضعب هلعفي امك هسفن لجرلا لذقي الووا مكناوخا اولققت ال ىسحلا نعو - نينمؤملا نم مكسنج نم ناك نم

 هلأو هيلع هللا قلص هللا لرش هيلع ركذي ماف كربلا فوخل مميتلا ىف هلوات هنا صاعلا ىب ررمع نعو - ةلهجلا

 . هتمحرل لا مكرضي امع مكاهن ام [ًامّيحَر مكب ناك هللا نأ ] ديدشتلاب اتت و هذع هللا يضر يلع أرقو - ملسو

 ةمااي مكب ناكو مهاياطخل اصيعمت و هل بوت نوكيل مهسفنا مهلتقب ليئارسا ينبرما هنا ه اذعم ليق و - مكيلع

 نب #



 ءاسك] ةروس اننلا»*
 ع

 مدع )

 5 ١ موه مر تمص م5 م مس ل -

 ه0 ا دال نانا ولو هقول كن علو ظقو راك هللا نأ

 همم هسه مهم معمم رع | سر هع رو سمس

 ناب نهرجكا:" نضع نم مكضحي مكنامياب ملعأ هللا و ط تزمؤملا مكين نم ٠ مكناميا تكلم

 تودمح ل يي او م هموم ظةءمصصرءرب يي ءمررإس تي هم

 نينا ناف نصخأ اذن ؟ ناد ترخيم ا يقم تمتع 0 نهروجا نهوتاو نيلها

 اوريصت ناو " مكذم تَعْلا يِشْخ نمل فاذا ٍباَدَعْلا نم تنّصاحُملا ى 1 نييلعف ةشحاقب
 « ع

 8 سموم معمم م مم 2 0 2 خشم 1 ومو © 2 عد 1 2 5626
 مهل تودي زا مكلجتا نيم نيذلا ننس مكيدعيو مك يبل هللا ديوي © محروق ةلئزدر ” . ملريخ

 امل تلق - ةرحلا جاكن نع اطعذم ةمالا حاكن ناك مل متملق «ناف لضفا هنكلو قافتاا ىلع نييف طرشب

 ةجلرخ ةلذتيم ةنهتمم اهنالو اهم ادحنسا يفو,اهييف ىلوملا ققح .توبثلو قرلا ىف هلا دلولا عابتا نم هب
 مكتاينف نم ةلوق و نينمؤملا تافص نم علا و ةناهصو مكانلا ىلا عجار ناصقن هلك فكلذو ةجالو

 ,ىذعم امف كبارا كاذ ناف - :نيدلا ىف نوفلاخمل] مهو مكريغ تاينف نم ال ىنيملسملا تايتف نم يا

 ناميالا ىف مكئاقرا نهب و مكذيب ام لافت ملعا هللا نإ ةاذعم 0 ماما ملغأ 5 ىلاعت هلوق

 لضفا ةأرملا و .ةرحلا ناميا نم جحرا ةمالا ناميا ناك امير و مكيف و مهين هناصقن و هناجحر و

 باسحالا لضف ال ناميالا لضف.ألا اوربتعي ال نإ نينمؤملا. قح و لجرلا نم ىاميلا 75

 يك ةاقرادونيتنا عمل [ ضعب نم مكضعب ] ةذم تفاكذتتهالا بيكتزو:ءامألا اكتب: لسمنات !ذهزهيجاستألاو

 نا طارتشا:[ ولع ذاب ] هيف ناحجربالا ادبع رح ٌلضفي ال ناميالا ىف مككارتشال نوبساذتم نولصاوتم

 رجتعا هنا نهسفناب دقعلا نرئشاجي نا نبل نا هللا ةمحر ةفينح يبا لوقل هب سا و نهحلكن يف يلاوملا

 ىلا جاوحا ورارض و لطم ريغب نهروهم نجلا اوداو [ فورعملاب 2 نوت ] مهدقع ال يلاوملا نذا
 نونا و ليق م اذ ,نهيلا ال مهيلا اهّوادا بمجاولا و نهال نهروهم كلم مهيلاوملا تلف ناف-زللا و ءاضنقالا

 اوتاف هلصا نا ىلع وا يلاوملا ىلا ءادا نهيلا اهادا ناكف ىلاوملا لام نييديا يف ام و نهنل تلق

 تارهاجم ريغ ليق هناك رسلا ىف ءالخالا [ نادخالا] و فئافع [تذصخم ] تاضفلا | دك

 رئارعلا ا [ تَصحملا ى 1 ٌفضن] نصخأ كرو -سيوزتلاب [ [ نصخلا ذاك ] هل تارسم الو حافسلاب

 فسننياا مجرلا نال ىنويلع مجر الو بادعلا اهنعأر ديو نمل ىلعت هلوقك دححلا نم [بادعلا نم ]

 ةبلغ هيلا يدوت يذلا مثالا تفاخ, نمل[ م مك ا يشخ ىمل ] ءامالا جاكن ىلا ةراشا [ كلذ ]

 مثاملا ةعقاوم نم مظعا رض ال و رض و ةقشم لكل ريعتسافر بجلا دعب مظعلا راسكنا تنعلا لصا و - ةوبشلا

 جفرلا لحم ىف .[ اريصت 55 اهجوزتيف دحيف اهعقاوي نا ىشخ اهيوه اذا هنال ندا هب ديرا ليقو -

 تيبلا حالم رئارعلا مالسلا هيلع يبخلا نع و - مليح ] سفقتم املا م ةنع:مكردضوو داذتبالا ىلع

 نييبتلا ةىارال ةدكوم مالا تديزف مك نيبي نا هللا ديري هلصا [ 2 نيم هللا ديري ] ثيملا تاله ءامالا و

 مكحلاصم نم منع يدخ وهام مل نيبي نا هللا ديري ىذعملاو . بالا ةفاضإ ديكانل كلابا ا! ىف تديز !هك



 ( مم

 8 1 5 0 - 0 معمم سس سرت مس 6 221002 6 مه رع سي رعمعاص 2 وم هموم 3
 ع رو ةديرغا نم هب ب مكيفارت امهف َح 2 رف ندروجا ' نهود نينم ب مكعنمدس ءاسنلا لوس 1 هلا دعب مكيلع انج 0 ةضب روحا دا هب .| امف

 5 ا

 6ع اوجرخت" نا ليق هناك وردقي ال نا دوجالا و ءاسنلا وه و اردقم نوكي نا زوجي تلق اًوُعَنِدَ لوعفم نيا تلق ناف

 نذملا بص وهو 3 نم يئازلا يماسملا 2 مل ءارو ام نم الدب اوُغَتْبَت نأ نوكي نا زوج“ و - مكلاوصا

 نم هب متعفختسا امف [ محم هي معتم امق ] يذملا نم ينيذام و ينيدفاس ةرجافال لوقير جاغلا ناك و

 سبل ال هنالام ىلاج !رلا طقساف ةيلع[ هروح نهوتاف ] نيهلع دقع را ةحشخ“ ةولخرا عامج نم تاحوكفملا

 ايبماوا ضيعيتال مر ءاسنلا ىنعم يفام نوكي نا زوجي و  هنم طاقساب روما مَع نمل كلذ 5 ةلوقك

 ىلع باوث ربملا نال نهروهم نهروجا و. نهوتاف ىف ىذعملا ىلعر هب يفظفللا نسوا رست

 ' ردصم وا - ضورفم هانيالا نال دانيا عضوم تعضو وا: .ةضورفم:ىنعمب روجالا .نم لاح [ - ] عضبلا

 نم هل يسيتاواةزبملا+نلم:هذع طحت امين[ [ ةضيرفلا دعب نم هب ؛ مايضر امهف ] ] ةضيرف كلذ ضرف يا دكوم

 ىتللا .ةعنما|١ ئف.تلزن ؛ليق و.- قاوفوا - لزم هل ايضارت اميف ليق و - هرادقم ىلع اهل ديزي وا ةلك

 ةليل امولعم اتق و ةأرملا مكني لجرلا ناك - نوسن ث علوسر ىلع ةكم هللا منن نيح مايا ةثالث تناك

 هعيتمدل وا اهب هعادمتس ال ةعّدم تمس |اهحنر نسي مث هرط و اهلم يضقي و كاذ ريغ وا,بوثب اعوبسإ وا نيتليل وا

 نعو - ةراجتلاب امهنمجر الا لجا ىلا ةأرما جوزت لجرب ىتوآ ل هنع هللا يضر رمع نع و - اهيطعي امب اهل

 ءاسخلا ةذه نم عاتمتس الاب مكئرما تنك ينا سانلا اهيا اي لوقي مبصا مث اهحابا هنا مالسلا هيلع يبخلا

 ةمكح“ يه سابع نبا نع و - نيترم 0 نيترم مهبآ ليقو - ةميقلا موي ىلا كلذ مرح هللا نا 1
 2 وى

 هتوم موي كلذ نع عجر هنا يوري و - ىمسم لجا ىلا نهتم هب مهد ملسا امه. زقيأ ناك و ست مل ينعي

 ىلع ىالفل لاقي لضفلا [ لوطلا ]* فرصلا ىف يلوذ و ةعئملاب يلوق سم كيلا كرتاا ينا مهلا لاق

 ضيغب « يذنا يسفخل ابح ينداز دق' « رعش * لاق لئاط وبف لو ط هلاط دق و لضف ةدايز يا لوط .نالخ

 هذمو رطخو لضف هل امم هب ددعي ءيشب يا لئاطب هنم ياح ام مهل وذ هذصو « لئاطريغ كيرما لك ىلا

 ىف ةدايز عطتسي مل نمو ىنعملا و  ناصقن و هيف روصق رصقلا ناامك هيف ةدايز هنال مسجلا يف لوألا

 بمجو دقف مهرد ةثام ثلث. كللم نم سابع ىبا لاق - ا مقنيلف ةرحلا اكن اهب ابيب عش نءااملا

 ةفيذحوبا اماو هللا ةمحر يعفاشلا بهذم هيلع و رهاظلا وهو ءامألا .حاكن هيلع مرحبو ينحلا هيلع

 حاكذلا نا ىلع ةرحلا شارف فمي مل نم ناب ةبالا رسفيو ةمالا حاكن زاوج يف ءاوس ريقفلا و ينغلا لوقيف

 حاكن ةمالا هذه ىلع هللا عسو امم و لاق هنا سابع نبا نع ةياور يفور - ةما مكني نا هلف :طولا وه

 ةمالا حاكف زوج الا نارهاظلا تذمر ملا مكنت ن | هلوق كمللاذكو ارسوم ناك ناو ةينارصخلا و ةبدوبهلا و ةمال

 هولمحف لضفا ةنمؤملا ةمالا ح اكنو اي قارعلا لها دنعو  زاجحلا لها ا و ةيبانعلا

 سيل .ةذا انملع عم: هبرئارحلا فصوب طرشب سيل ناميألا نا ىلع اودهشتساوب برجولا ىلع ال لدففلا قلع
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 3 00 3 «ةميمص هم « هده دم ”مم هرب مو كيم ع

 مي 05 اًميحرا اروع ناك هللا نأ 5 فيس دف املا نيدخالا نب اوعمجت نا و مبالسأ 7

 جاو اولا, 0-0 0 ا ع

 * نيحفاس مريم ينصح مكلاومأب اوْعَتِبَت 1 3 ءارو ام مكل لحآو ع هللا بنك مكئامِبأ تكلم ام ال

 ةفينح يبا دنع لوخدلا ماقم موقي ةوعأ و ومها ةيدعتلل "ءالْإ رارقمالا م 1 ىلعي باج ابيلع

 نعو  ىل لحتال اهنا لاقف هل 8 اهبهوتساف اهدرجف ةيراجب الخ هنا هذع 1 نعو - هللا ةمحر

 سمللا نمي ئدلو ىلع اهمرتحب ام الا اهنم بنا مل ىنا اس لاقو هتوم دعب ةتيراج عاجت نارها هنا:قورشم

 - لاعب هدلول لعتال اهنا اهفشكي وا ؟هلبقب را ةوهشل اهزمغوف ةمالا كامي لجرلا ىف نسحلا نعو :رظذلاو

 لخدد اذا يعازوالا ىعو - اهنفبا الو اهسا مسكفي الف ةأرما جرف ىلا رظن اذا نامهلس يبا نب دامحو ءاطع نعو

 سّراط و سابع نبا نعو - اهقثبا حاكن هل لحب الف رتسلا ىخراو بابلا ىتاغا و هديب اهسمل و اهارعف مالب

 جوزت هقاو مكيكجت نم نود [ مكبالصا نم يذلا ] هدحر عامجأب الا عقيل ميرحألا نا رانيد نب و رمعو
 ا ا ا ل 9 0 كسي هرااول

 بلطملا دبع كنب ةميصا هتمع ثنب ةيدسالا 0-5 تنب بيز ملسو ةلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
- 
 مريس 6 .

 00000 0 جرح نيف 0 11 يلع 1 0 0 ةثراح ىب دي ا

 ا 8 0

 امهنإ 3 هللا يذر يل و 0 ,عف 000 كام 0 امهذ د عمجأ| اماو حاكذلا ميرحت لا

 وعرو دود مى صمم -ذ

 ا مك م ةلوق و ميلا «نه نايلعي يا ع 0 35 ايا الاد
 اسوس

 و 2 ١

 ا نيصمحدما 1 و 1 1 ناك هللا نا ىئلاعت هلوق لجادبروفغم ىضم 0 ل ا ع 4 م ل 1 ليادتلا

 قفكل نيت جاوزالا تارذ نهو كاصلار سكب أرق هنا .فرصم نب ع م86 2 ناصلا عققب ةءارقلا

 اك
 اللا نم مهناميا تكام ام ديري [ ْمُكناَمْيا تكلم ام اا ] تانصح## و تاتصخمأ نه ييرزتلاب نمجوزف

 لرق هانعم يف و تاذصخم نك ناو: نيملسملا ةازغل لالح نيف زفكلاراد يف جاوزا نال نيس

 ]آم هللا بنك ] « قلطت ملاهي يذبي نمل ٍلاخ « انحلامر اهثحكنإ لهاح تاذو * رعش * قدزرفلا

 فطع مالعأ تلق ناق - مرحام ميرعت وهو اضرف ةضرف و اباتك مكيلع كلذ هللا بتك يا دكوم ردصم

 ميرحت مكيلع هللا بتك يا هللا بتك بصن يذلا ردضملا لعفلا ىلع تلف - [ مكل لحاو ] هلوق
 م.م هة < سس هوم 1

 يناميلا نع هع م 51 مكيلع ل ها ذامجلا ةءارق 5 هيلع ل دت و مكلذ ءارو امه مكل لداو قكلذ

 لوعفملل ءادخلا ىلع مل لحار و أرق نمو مكيلع هللا ضئارف هذه ىنا عفرلاو عمجلا ىلع 1 هللا تسد

 نوكينا دارا مرحب امم لحب امم مل ندب ىنعمب ه) لوعفم [ اَوعْدَِت نأ ] صرح ىاع هفطع دقف

 مكلاوصا اوعجضت الثل [ نييحفاسم ريغ ى يفصح ] مكنرك لاخ يف امايق مكل هللا لعج يتلا مكلاوماب مكذاغنبا

 - نينارشخلا نيب عمجت امم ,ظعا ةدسفم 'الو نيد و مكاهند ار ملل لحب ال اميف 3 اقتل و

 - مكافملا ئف جرش اماوزوبملا 'لاومالا و -: مارحلا ىف عوقولا م ,سفخلا  نيضعت ْو ةقدلا ناصخلاو



 ا

 ل هع م رامم مس هرردم 26م 57 موو واهو بكب ا
- 

 ل 0 مكبئابرو مدخلا ا ةعاضرلا نم مكقوخا و 0-0 ينل مقهماو تخآلا 0 و عل . ان 0

 2200 رو ام هوو ءل هرومم < هو ” 2 تب ل ه1 فا 0

 نيل مكب ُلئاَحَو ” مُمِيَلَع حاَدِج 16 نوي ملحد ارثوكت مأ اف ” نمي ملح حك مكئاسن ص مكروججح

 مكينابرب قاعتم [ مئاَسَل نم ] عاضرلا ىف دوجوم ريغ ىنعملا اذهو اهايا بالا ”طو بسنلا ىف عناملا نال

 نأ ميصي له تلق ن ناف اهب لخدي مل اذا هل لالح لجرلا ىلع ةمرحم اهب لوخدملا ةأرملا نم ةجيبرلا نا ةافعمو

 ةمرح و ىهئمرح نوكيف بئابرلاب و نهب قلعت نا اما -ولخت ال تلق - ”مكئاَسن تنهم) ىلاعت هلوقب قلعتي

 بئابرلا ةمرحو ةمهبمر يغ نهتمرح نوكتف بسثابرلا نود نهب قلعتي نا اما و - اعيمج نيتمهبم ريغ بسثابرلا

 تاهما و تلق اذا كلارتالا رخالا عم ةانعم فالخ نيقلعتملا دحا عمم نم“ ل ىفعم نال لوالا زوجت الف - ةمهبم

 نهب لوخدملا ريغ نم نهب لوخدملازييمتو ءاسنلا نايبل نم تاعج نقف نهب مالخد ينال مكان نم مكئاسن

 هللا لوسر تانب لوقت امك ةياغلا ءادتبل ْن نم لعاج فئاف نهب متلخد يتاللا مكئاسن نم مكبئابر و تلق اذا و

 نايذعم دحاو باطخ ين ةدحاولا ةملكلاب ىذعي نأ مسد يحصب سيل و ةجادخ نم ملسو ةلاو ةيلع هللا ىلص

 ةقلعأ لوقت ناالا نري الر ما ضرتعي مل ام هب قيلعتلا بجوتسي يذلا وه هيليام نال يناثلا زوجي الو - نافلتخم

 تسل يناف « ع» ٍضْعَب نم موضح تاما و نوفا ىلاعت هلوفك لاصتالل نم ٌلعجاو بئابرلا و ءاسذلاب

 بئابولا نا امك نهتاهما ىينال ءاسنلاب تالصتم ءاسفلا تاهمار-ينمددلا الو ند نم انا امو* ينم تسنلو كلذم

 ام ىلع بئابرلا ميرحت نود مهبم ءاسملا تاهما ميرحت نا ىلع اوقفتا دقو اذه نهتانب ىونلل هتاهماب تالصتم

 اهب لخدي نا لبق اهقلط مث ةأرما جوزت لجر يف مالسلا هيلع يجخلا نع يور دق و - ىلاعت هللا ملك رهاظ هيلع
 ملا نهصمعلا نب نارمع و ةذع هللا يضر رمع نحو - اهما'جرؤخي نا هل لكحل و ابّققيا .يروقيا نا نمأدالا قاقافلا

 هللا مهبا اص اومهيأ سابع نبا نعو - هللا لسرا ام اولسراف ةلسرم يه قررسم نع و - دقعلا سفخب مرت

 مهئاَسن تما و اورق مهنا منع هللا يضر رهنزلا نباو رمع نبا و ديز و سابع نبا و يلع نع يورام لا
 نب ديعس نعو - ناقيارر رباج نع و - اذكهألا لزن ام هللا و لوقي سابع نبا ناك و - 5 ل ينل

 اهب لخدي نا لبق اهقلط اذا و اهما ىلع فلخب نا رك اهئاريم ذخاف هدنع ثتام اذا ديز نع بسيسملا
 ريغ م ةأرملا دلو يمس و -رههلا باب يف ةماتم ماق امك كلذ ىف لوخدلا ماقم ثوملا ماقا لعف ءاش ناف

  امهبري مل نا و كاذب ايمسف هيف عستا مثرمالا بملاغ ى يف هدلو بري امك امهبري هنال ةبيبر و اجيبر اهيخوز

 دصب نينوكل را هل مكناضتحال نهناو ميرحتلل لهاعتلا هتدئاق تلق - ْمُكروَجَح ين : هلوقاةدئافاانق تلقا نان

 تتجثو جارزلا مكح مكاوخدب كمت و نيتاهماب متلخد اذا مكروجح يف باغنلا ممح يف و مكئاضتحا

 عرف ندهداوا ”ارزجت ناب ةقيلخ لالا تشناك "و" ةدحرلا اوي ةثوتلا "مهنتي ا ةللا"لامجلا و" ةقئالا ريك ةطلغلا

 مرسلا ىف كلذ طرش هنا هذع هللا يضر يلع نعو - مكتانب ئلع نودقاع نهتانب ىلع دقعلا ىف مكناك مكذالوا

 برضو - اهيلع نب مهلوقك عامجلا نع ةياذك يه تلق - ب ملكت ىنذعم ام تلق ناف - دواد ذخا هبو

0 

 مع ءاسنلا ةروس

 ا درج |0

 اذ ع



 ( ؟86*)

 امم مم ص ممسمربعب م- نت < م مرو روب عموم

 ىضفا دقو هنوذخات ٍقيكر و اديب امثاو ان انهي هنوذخاتا ط ايي هدم ادخن كَ ارَطْنَق نهيدحا مكين ع ءامكلا ةروس

 * فلس دق امل هال نم مكب 51 اوككت ل و و اظيلغ اديس مثلي نذخا تعني حولا ضعت ءزجلا
 ىو ا<ء معربا | < موو ام و هعوراورو هرمدم م 0 ل 2 2 م حا

 - دز

 تنبو مكئاخو مكلمع و مكتوخاو مكننب و مدفصأ مكيلَع تمرح © ةزهس ءاسوب * انما نها 3

 هللا نيد يف ةشحاف وه ليق هناك [اًنْفَم و ] ليق همث نم و ينقملا هل لاقي هياء دواوملا ناك و تقملا حاكذ

 نإ: يولع ءاغلاب كَل ٌلحَتاَل ىيرق و - نيسبلا عمجب ام ىلع ديزمال و. ةررملا ىف توقمم 1 مبقلا ىف ةغلاب

 تذيبت ىنعمب ثنايا نم ندم ةقحاشب كيرقو - .هركإاوةهاركلا سم ملا مقلب كو ثا ىنسسب رت

 لصوب نهيدحا مدنا لاعتا عيضوم عيدين ىلع غفران هللا لعْجيو  اهحتف و ءايلارسكب ديم ىرق امك تذّيد وا

 اثر م اع اًفطع بصخإ| تلق - هيارعإ هجو كفن - هيلع ملك ئررق امك نهدحا ةرمه

 ءابلاب بهذ ةيدعت يب قرف يبا تلق ناف - ىهولضعت نا الر ءاسخلا اوثرت نا مكل لحتب ل يا يفخلا ديكاتل لو

 باهذلا اماو هب اوبهَذ املك ىلاعت ةلوقك باحصتسالا و نخالا داذعمف ءابلاب يدع اذا تلق  ةزمهلاب اهفيبو

 هل لوعفملا وإ فرظلا ماع معا نم ءانثتسا وه تلق  ءانثتسالا اذهام نيتاي نأ الا تلق ىناف - ةلارالكف

 نال الإ للعلا نم ةلعل ىهولضعت ال روا ةشحاغب نيتاي نا تقوللا تاقرالا عيمج يف ىهولضعت الو ليق هناك

 نيوجسلت در طرشلا ,اياوجح ءاوهركتب نأ سعف يلاعت هلوق مص هجر يأ نم تلق نأف - ةقحافب ىيناي

 اميف سيل اريك اريخ هنوهركت اميف مكل لعلف ةهاركلا عم ىبيلع ارريصاف ىهومتشرك ناك ىنعملا نا ثيح

 نم ميفويس ناريغ ىنثتسا امك تلق - مك واب عت امه ى نم فلس َدَفاَم ينثتسا فيك تلق ناف  هنوبحت

 ريغ كلذ و هريغ مكل لحب الف هوحكتاف فلس دق ام اوحكذت نإ ,نكما نا يذعي مهيف بيعالو هلوق

 وحن يف ديباتلا ىف لاحملاب قلعي امك هتحادا ىلا قيرطلا دس و ةميرح درع” يف ةغلاابملا ضرغلا و نكمم

 ميرعت [ ممتبمأ ميَلَع تمرح ] ىنعم » ايي مي يفي لمجلا يلي: نتج - راقلا .ضيبي ىنح مهوق

 نيميرحت نم مهفي يذلا وه نوحاكذ ميرخت نآل و ءاسنلا نم مك وابا ف م ار ال و ىلاعت هلوقل نهحاكذ

١ 

 1 ع 12-2

 ببخالا تنب.و عرق و .- , هلكا مرح" يردد كل ميرحت نم و اهدررش مبرحت رمخلا ميرعت نم مهفي. امك

 اقخا ةعضارملا و عيضرلل اَمأ ةعضرملا ىمس ىتح بسنلا ةلزنم ةعاضرلا هللا لّزن دقو  ةزمهلا فيفختب

 مهف هدعبو عاضرلا لبق ةعضرملا ريغ نم هل دلو لك و هتمع هتخا و هادج هاوبا ر ةوبا ةعفرملا جوز كللذك و

 ةتاوخا و هتوخا مهن جوزلا اذه نم اهادلو نم لكو هنلاخ اهنخاو هتدج ةعضرملا مؤ هيبال ةتاوخا و هتوخا

 عاضرلا نم. مرحي مالسلا هيلع هلوق هنم و. همال ةتاوخا و هتوخا مهن هريغ نم اهلدلو نمو ةساو هيب ال

 نا لجرلل زوجن ال هنإ امهبدحا - نيتلئسم يفالا بسنلا ميرحتك عاضرلا ميرحت اولاقو بسنلا نم مرحتام

 اهيا ةؤطو تعتلا نيف عئاحلا/ ناب عاضرلاب ىم, هقباا تصيل رزقي نانزوجماو و بلسنلا لصنفقب)بثمخلاجرزتي

 عاضرلا ىف زوجي و ببسنلا نم ةيخا ما جوزقي نا زوج: ال ةيناثلا و  عاضرلا ىف دوجوم ريغ ىذعملا !ذهو



 3 لا م 2-01 ح همه مم وو هو مس م 51 سم 562 المك يدعم ومو 2-1 ” م. 6 جو مدوب » هءيبء.ب

 ٍِع ءاسصخنلا مهروس ناف فررعملاب نهورشاع و * ةنيبم ةَّسحاَفب 0 نأ لا ل 5 ضعبيب ا ىندولضعت الو

 - امنيا 20

 ع ءزجأ| ها م هما اج سو هدم مرعص 6 2 عده

 جوز كم جوز لادبتسا 0 ناو 95 اريثك اريخ آر يف هللا ا اوهركت ا سعف 3 نهومتشرك

 اري ع 3

 0 هدي

 [ ىهومتيتا | ام ضْيب اويهَدنل مر اسال را! لدقن حاتختو اهلامب هذمم ي ىدتفتلرهقلا و ةرشغلا وس مهر انشتح

 نأ ًال]هضعب ىقبو هضعب جرخف هب اهمحر تقننخا اذا اهدلوب ةأرملا تلضع هذمو قييضتلاو سبحلا لضعلاو

 . 5 4 م 3 ص >2 2 5.٠

 ناالا يل ةطالسلا و ءاذبلاب هاهإ و جرزلا ءاذيا و قلخلا ةساكشو زوشنلا ىهو [ ةنيبم ةشحافب نيتأب

 هيلع .نعفم نأ 1 قب ةءارق هيلع لدت و عاخلا بلط يف مترذع دقفأ نمقب حلت. طا ةرتقتعلااانرتسا وه

 00 تبباصإ !ذا اوناك ليق و - علخلا اهلأسي نا اهجوزل لح 50-5 انزلا ةشحافلا نسعلا لع

 ىدح علخلا لحي ال نوريس ىب :دمح” و ةبالق يبا نعو - اهجرخا و اهيلا قاس ام اهنم ذخا ةشحاف

 ويانا فاو يقلي رقم لنتؤقم ىفتكب رازما هند نا هل لح ا! ةداّق ىنعو - اهنطب ىلع لجر دجوي

 ةفصخلا وهو [ فؤورعملاب هررشأع و و ] مهل ليقف ءاسنلا ةرشاعم نافيا اوتاكو 4! ىووحلاب كللذ خسن ليق

 0 هربوو سد م ع

 اميرف اهدح و .سفنالا ةهاركل نهوةراغت الف [ نهومتشرك نان ] لوقلا ىف ٌلامجالا و ةقفنلا و تهبحلا ى

 ْقلإ 00 : ىتحةشحافب اهامر و هتحّت ي ّدلا تنهب ةأرمم) فارطتسا ىبا هذيع تدمط |ذإ لجرلا ناكو» حالصلا

 ميظعلا لاملا [راظفقلا] و ةيالا [جوز لادبتسا مدر ناو ]ليقف اهريغ جوزت ىلا هفرصيل اهاطعا امب هنم ءادتفالا

 نفعل «اهير / مسقا يصورلا ةرطفتك «رعش « لاق دْيشم ءانب اهنال ةرطنقلا هذم و هّدعفر |ذا ءيشلا ترطُدَق نم

 ءايلخلا قصي ءاراخت ل قردانلا | اهيإط» لان زاييطخم ماق هنا هنع هللا يضر رمع نعو * دصرقب نان قدح

 نم ةأرما قدصا ام مالسلا ةيلع هللا لوهر اهب مكالوا ناكل هللا دذع ىوقت را ايندلا ىف ةصركم تناك ولخ

 اذل هللا هلعج اند نكس مل ينمئوملار يما اي هل تلاقف ةأرما هيلا تماقف ٌةيقوأ ذ ةرشع ى عدنا م رذكا ا

 لودي ةباحص ال لاق مث ر مع ن 0 ماعا دحا لك ةلع هللا كر لاقف ١ ران ملكا مدينا و لوقي هللاو

 ليقتست نا [ ناقيدلا ]و ءاسخلا ملعا نم تسيل ةأرهنا يولع نزدا قنح يلع هنورركذت الن اذه لثم لوقا

 لاعلا نىاع ناك بصننا و ريحني ّئل كلاذ كنع تبجي هنال وذم ءىربوه و هب هفدقت تا لجرلا

 قاثيماا ] ر انبج لاثفلا نع دعق كلوقك اضرغ نكي ما ناو هل لوعفغم هنا ىلع 000 و نينهاب يما

 ضعب ىلا مكضعب ءاضفاب يل اظيلغ اقاتيم منم هب نذخاو ليق هناك ةعجاضملا و ةبحصلا قح [ ظيلغلا
 5 - 8م

 احتل لم: نوجرزلا نيب نفرجتوامب (بفيكتي ةبإر ةءاصوتلاا ليرشمعب ةيحك اورام هع طيح دوت طاتلا ردت
 ميرستوا فررعمب كاسما نم هللا باتك يف ام ىلع كلسكنأ دقعلا دنع يلاولا لوق وه ليق و - جازقمالا و

 هللا ةناماب نهومتذخا مكيديا يف ناوع نهناف اريخ ءاسخلاب ريع مالسلا هيلع ىبذلا اسحاب
 ندا

 ةنومسي و مهتاورم يوذ نم هنودقمي مهنم سان و مهباور نوحكب اوناكو * هللا ةملغب نيجررف ممالصتسا و



 مع ءاسنلا روس

 ع ءزجأ|

 ع ع

) 000 

 هيمو سالى

 لأ تبتينا لاق ثوملارهدحا رشح 5 ىتخا © تايسلا ىولمعب يذل يول تّسيَلو © اميه هللا
 تيد ىو مى < 2 0 ---

 ا هامل اوبر 1 ككل حبا اوما نإ ريل 1 © ًاميلا | اباد مهل نونا >7 راقك مهو نوتومي ى دذلا 7و

204 2 202 6 

 ركعحل اذا قتسلاةلزع نين يرهالاب تومنلا رضا نايك, كلايرخل ل هولا برق ناز نم [ بسر نم ]

 مكح يف كاذ داروام يقبف ةبوتلا هيف لبقت ل يذلا تولا وه راضتحالا ثق و نا نيبف تو

 وهف ثوملا لبق ةبرت لك كاحضأ١ نع و - ترملا ناطلس هب لزني نا لبق سابع نبا نع و - بسيرقلا
 دبعلا ةبوت لبقي هللا نا مالسلا هيلع يبخلا نع بويا وبا ىرر و - همظكب ذخوي مام يعجنلا لفل كير

 كلترعو ضرالا ى 1 طبقا ليحا لاق سيلباا لا, قاطتتلا عا غر داققان قاوفت تومي ليقول و "طف هاو درغزقي ملام

 ننعم امه تلق 3 ناف رغرفي مل "ام ةبونلا باب هياع قلغا ال يتزغو لاقف هدسج يف ةحور ماد 00 نبا: قراقآ»ل

 ةيصعملا دوحو نيب اص يمس ةلاك بيرق نامفز ضعب يوبوتي يبا ضييبغلا انعم كلف - بذر ن يف م

 وهف الاو بيرق نم بثات وهف ناعزلا اذه ءازجا نم بات ءزج يا يغن اببرق انامز ترملا ةرضح ىيبو

 هللا ىّلم هولا امنا ةلوق نعي [ ماع هللا بوني كئلواف ] فلوق ةدئاف ااه ةعللت نق. ديدي, نما الزفت

 كلو ةلوق و تاعاطلا ضعب دبعلا ىلعا بجي امك ةيلع اهبوجوب مالعا هللا ى 12 يونا مَن هلوق تلق - مهل
 - 3 ه هدم عل مىم 5-2

 بجاولاب ءافولا دجعلا دعي امك ةلاح# ا ى اك نارفغلا ن ب مالعاو هيلع ببجو 8 ع 0 مهيلع هللا بوني

 - لىع هدص مو تن

 ةرضح ىلا مهقبوت اوفوس نيدلا نيب ىوس تايساا نومي يدل ىلع فطع [' نوتومي ى هدا 17 كرك

 ثئامغلا'نلاءاملعف .ةزخألا لاوَشلا علوا «توملا ةرضطج نال مهل ةبوت ال هنا يف رفكلا ىلع اوت امص ن 17

 ناو امهخم دحاولك ةزراجمل توملا ةرضح ىلا فوسملا كلذكف نيقيلا ىلع ةبونلا هئتاف دق رفكلا ىلع

 انيق هفنرتاب ا هللا بوعي كئأرأف هلوق ريظن .ديعولا ىف [ مهل اًندتمأ كلئلرأ ] رايتخالا و فيلعتلا

 ةلبقلا لها نم قاسفلا مها تايسلا 2 نيل نم دارملا نم ثلق ناف - ةلاعمال ناذئاك ىيرمالا نا

 امنا مالكلا نال قاسفلا داري ناو راَفك مهو ةلوق رهاظل رافكلا داري نا امهدحا - ناهجو ةيف تلق -راغكلا ما

 نمو هلوقك ظيلغتلا ليبس ىلع !ًدراو ٌرافك مهو ةلوق نوكي و اعلصإ و ابات نا امهنع ضارعلا و نيينازلا ىف عقر
 ةللطلا كناردإ لم. اينارضنو)ا(ايووهيا ءالقا قا[ تبنيلف مالسلا هياع هاوق : و نيملعلا نع يف هللا نافرقكا

 هذال ثاكلا لاح نم ةببرق هلاح ةبوتلاب هسفن ثدحتالوه و تام و. اقدصم ناك نم نال رفك دقف !هعتم
 لظلا نم عاوناب نهنوملظي و ايالبلا نم بورضب ءاسفاا ىولبي اونك « تمصم ٌبلقالا كلذ ىلع عرذجبا

 انا لاقو اهيلع هدوث ىقلا ةأرصا نع ميمح وا فل با نم بيرق هل تام اذا لجرلا ناك * كلذ نع اوزجَرُم

 ثرالا ليبس ىلع ىهرذخات 00 ١ [ هك ءاصملا اورد ل 72 ليَ ] ليقن دحا لك نم اهب قخا

 ١ مك للحتا) ليقذ تومت ىتح اًيهنضي ناكر لايقاؤ*لا تاقلزكم" و: ككلاذل تاهراك نه و ثيراوملا را امك:

 هلجاح نم نكت ملو ةأرما جوزت اذا لجرل ' ناكو * مككاسماب تايضارر هغ نه و نيخم اوثرت ىذح نهوكسمت



 ( »م اما )

 اك ضصموإأ ه7 1 -

 هلا صقي ” نم و © ميلا زوغأ 5 ايف يدلخ مثلا اهتحأ نم يِرْجُت تنَج هلخذي هَ اور و
 وست نم ٌةّسحاَقلا نينا يللا 5 0 هلو 7 اهيف اداَخ / ةلخدي كر 11 5 8 < وع هدم م ف لمع
 هصو كموع 5 ان 00 « ”م- ص
 هلل 0 1 ثوملا ىنوفوكي 1 ثا يلا ىف ن دوكسما اوم نس م ةعبرا نييلع اوديشَتْماَف

 م ؟«ريم

 ا كو * نيل اوم كلف اجت ني * نقيا قم ايي يلا رو ةيبس نأ
 2 هومم مل مموعم 0 6-5 م 27, تو 0-008 --- >6

 ناك 7 مهرلع هللا بوني كلف بيرق نم نوبوثب م ملابع ءوسلا 0 يذل هللا ىلع وعلا املا

 ثيراوملا و اياصولا و ىماقيلا باب يف تركذ ينلا ماكحالا ىلا ةرائثا [كلت 1 اهب ىصوي هياع لدي امعالاح

 مها سيل ام ىلا اهوطخمبر اهوزز جن 9 مهلزوجما يفلكملل ةققوملا ةبورضملا دردحلاك عئارشلا نآلاددح اهامسو

  هافعمو ىم ظفل ىلع المح نيدلحلو ُهلَخَدي ليق و -اران ةلخدب -! ىلذك و نوذلا و ءايلاب عيرق [هلخدي ]قحب

 امهنالال تعلق - اًراَثو تدل نينغص انوكي نأ زوجي له تلق ناق- لاعبا ىلع الاخر نيدلُح بصتنا و
 [ ةَمحاَكلا يهني هيف وه اًدلاَخ و اههف مه ندا كلوق وه وريمضلا نم دبالف هل امه نم ريغ ىلع ايرج
 ةشسحاملاب نيتاي دوعسم نبا ةءارق ىفو - ىنعمب اهقهر و اهيشغو اه ءاج و ةشحاغلا ىتا لاقي اهنقهري

 نهرداخأ دانعم ليق [ تريلا ىف ىهوكسماك] مئادقلا نم ريثك ىلع مبقلا ىن اهتدايزل انزلا ةمدناخلاو
 و - ةيالا يِنازلاَ ٌةيِئَرلا ىلاعت هلوقب مسن مث مالساا لوا يف نهتبوقع كلذ ناكر مكتريب يف تاسوبحم

 ىذ نهكاسماب ىصوي و ةنسلا و باتكلاب امولعم ةذوكل دعا ركذ كرتي ناب ةخوسنم ريغ نوكت نأ زوجي

 لاجرلل ضرعتلا و ثوهجلا نم جورخأ| ببسب بمبسب نهيلع ىرجام لثم نع ىنهل ةنايص نددح: نا دعب تريبلا

 هنا دحلا وه لْيِبَسلا ليقو - حافسلا نع هب .نيئغتسي يذلا حاكنلا وه. [ يبس 101077

 هناك دحاو ىتعمب توملا و ينوتلا و توُملا نيدنوتي ىفعم ام تلق ناف - نقولا كلذ اعررشم نكي مل

 هللا موو ىلا ىلاعتهلوقك توملا ةكئالم نيدنوقي تح كاري نا زوج تلق - تودلا بقيبي ىقح ليق
 لا ر وء] نيخاورا يذوكسمي و توملا نهدخاي ى يرافق توملا كلم سوني 1 3 ةكئلملا 01 يذلا 7

 اما, امتييساسإ اما امهل. ارق و امهومذ و امهوختوف [ ًامهرذات ].ةينازلا و ينازلا ديري [ ْمكنم اًهناينأَي
 ةيوقلا ناف ةمذملا و .خيبوتلا اوعطقا و [ امهْنع اوضرعاف ] لاخلا اريغو [ سل و باث ناك ] هللا امنفخ

 و امهمذ ءاذيااب داري و امهرس ىلع نيرثاعلا.نوهشلل اباطخ- نوكي نأ لمتحيو  باقعلا و مذلا قاقعتسا عنمت

  امهل اوضرعتت 2و امهذع اوضرعاف مامالا ىلا عفرلا لبق ابات نأف دعا و مامألا ىلا عفرلاب امهديدهت و امهفيذعت

 ةزمهلاب نأَدَللا و نخل ديدشتب نذللا و كيرقو - نيطاوللا ىف هذه و تاقاحسلا ىف ىلوالا تلزن ليق و
 ىلع بجاو نارقنلا و لوجقلا املا ىنعي هل رفغ و. هتبوت لجدق |ذا هيلع هللا بات ىم[ بولا ] نونلا ديدشتو

 هيا وعدن وع يدق باكترا نآل د نيلهاج وسلا نولمعي يا لاحأا عضوم ىف [ ةلاهجت ] ءالؤهل ىلاعت هللا

 هتلاهج نع عزني أح لهاج وهف هللا ىصع نم دهاحم نعو-لدعلا و ةمكحلا ةيلاوعدت ادمال ةوهشلا .ةغسلا
07 
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 07 6. 6 و و و هد < - 00108 م 6م مح
 تكلا 01 هم اعمو 20-6 6 3-4

 ةيصو دعب نمو ثلثا 0 مهم كلذ نم رثكأ اوناك ناف < سدسلا ًامهْذَم دحار لكل تر
 50 م مهرس لا -هاه6 + ج ركاضاو هدد

 هللا عطي نمو * هلل ردح كلتا لح هَ“ هلل نم ةيصر راضي نيكو اهب ىطوي

 نأف تلق ناف - قمحالل .ةقاقفلاو ةجاجتفل اك ةفض ”"ىنوكت نا زوجي و '- يتبارق يوذ نم ديرت يقبارق نم

 ثروي وا ةلاللا لجال ثروي يا هل لوعفم اهنا ىلع تلق - اهبصنت ملل ةيألا ىف ةبارقلل امها اهتلعج

 نئذيح لجرلا تلث - ةهجو امن ثروأ نم لوعفملل ءافنلا ىلع ُتِروِي ثلعج نان تلق ناف -ابلجال ةريغ
 كدا -ةكيكلا رزان ىلا [ امهْنَم دحاَو للف ] هلرق يف ريمضلاف تلق ناف ٠ ثدروملاال ثراولاوه

 ين امهءارتسا  نافا امهيلا ريمضلا عجر اذا تلق ناف - امههلا لوالا ىلعو هتخا را هيخا ىلا و لجرلا ىلا

 كنال معن تل  هجولا اذه ين ةمئاق ةدئاغلا هذه ىقبت لبف ىثنال ركذلا ةلضافم ريغ نم سدسلا ةزايح

 يبا نع و - ىثنالا و ركذلا نيب تبوس دقن رييختلا ىلع تخلل وا حالا نم دحاول وا هل سدسلا تلق اذا

 ءاطخ ىناك نا و هللا نمف اباوص ناك ناف يئارب ةيف لوقا لاقف ةلالكلا نع لس هنا هنع هللا يضر قيدصلار عب

 وه ةلاللا نا كلاحضلا و ءاطع ىع و - دلاولا و دلولا الخ ام ةئلالعلا ءيرب هنم هللاو ناطيشلا نمو ينسن

 خآدل و يبا ةءارق هيلع لدت و مالا كاوا 0 قولع اوعتجا لق“و "كراولا وهاويبَج [ىب:هليعس نهود كنوزؤملا

 اذهه ةلاكلا نا ىلع لدتسا امنا ليق و مأ"ىم تأ وأ اهل و صاذو يبا نب دعس ةءارق و - ملأ نم تا و

 هذ اذه مق لالا لكل ةرخآلا نارا نيتلتلا نينخالل نأ! نم ةروسلا يعل ين ركذ امب ةصاخ مالل ةرخآلا

 الار مالل ةوخالا مهب 'ىنعي هنا ايش فملثلا ىلع اودازي' ملو ثلثلا نينثالل و ٌسدسلا دحاولل لعجت امل

 ا [راضم ريغ ] مهريغ رو تالعلا دالراو نايعالا و فايخالا ةوخالا رئاس نم لاولاو دلولا ادع نمل ةماع ةلالفلاف

 و هنود امن ثملثلاب 6-52 وأ ثملثلا ىلع ةدايزب ل نان كيذا هئئرول راضم ريغ وه و اهب ىصرب يا

 - هذع مند تامملا لعو ةريعلا ىف رارضلا هللا ةرك ةداقف نعو هللا سلا ةراضم هتين

 ردصم [ هللا ّن 7 م ةيصو ] راردالا ' هافعص و ةيلع سهل نيب يسوي نا نيدلا ىف ةراضملا نسعلا نعو

 راضيال يا راضم ريغب ةبوصنم نوكت نا زوج# و - هلل 95 ةضيرف هلرقك ًةيصو كلذب مكيصوي ب نوم

 معي لا نا و نالرالاب هللا نم ٌةيصو وا كلثلا ا هتدايزب هنود امف كملثلا وه و هللا نم“ ةيصو

 [ ميل "للا ةداضالب للا م م ةيصو راَضُمَر ريغ لاسحلا ةءارق هجولا ل ذهررصخت وأ ةيصولا نئفهفارسابةلاع

 فورا يقزا يف طرا دعوا طم رالف اجلا نم [ مِيَح ] هقيصو .يف لدعوا راج مب

 570 11 ااعت هلوق يف كملمع امك تلق - ثراولا هتلغج ذا لمعت فيكن ثوروملا هةلعج اذإ

 - ةلعافرسي ملام ىلع اهب يضرب أرق نميف لاحلا وذ نياف تلد" ناف - تيملاوه يصوملا و تراقلا نا .ملع هنال
 د

 يا 00000 نيس سدا يصوير مضي تلد
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 ا ا تار ه وص هدم 0 2م 6 507 0 0

 0 0 5< ”- سرعت. عد ءو <

 عغييورجلا 000 0 ا ا
 ةدعدمس رم م مربع ساضص معو مه رع 1 سما م 5 .-

 508 نهلف كلو مكل ناك نا دلو مهلا نكي مل نإ قر امص علا لو * نيد رآ اهب نيموي 00
 0 ريجإ2 كد م 2 هارب رادو ء م << 1 ا | ته هو ىلع < هس ام س مريم < ج2

 "كلل يطا ع يل ل ا اك نار 3 نيد وا الق ا ورب كح روب امم َمّتلا

 عم اهجارخا ىلا ةعراسملاو اهبوجر ىلع اًذعب نيذلا ىلع تمدق كلذلن هثادا ىلإ ةئُئمطص مهموفن ناف

 [مكواذبا و مكدابا 1 هاوقب هيف بغرو كلاذ دكا مث بوجولا ىف امهذيب ةيوستلل را :ةملعب *:يج كلاذلو نيداا

 نم نأ ينعي - صوب مل نم ما مهن ىصرا نمسا نوتومي نيذلا' مكئاذبا و مكئابا نم مكل عفنا نم 30

 ةيصولا كرت نه ىودج رضحاو اعفن مكل برقا وبفهتيصو ءاضماب ةرخآلا باوثل مكضرعف هلام ضعجب ىصوا
 ضرع نالرمالا ةقيقح ىلا اباهذ ايندلا ضرع نم رضحا و برقا ةرخآلا باوث لعجو اينداا ضرع مكيلع روف

 الحا ناكناو ةرخآلا ٌباوث و ىصقالا دعبالا ةقيقحلا ىف وهف ناف غنا الا ةروصلا ىف اببرق الجاع ناك ناو اهندلا

 نا لأس ةنجلا ىف هيبا نم ةجرد عفرا ناك نا نبالا نا ليق و - ىندالا برقالاةةيقحلا ىف وهف قاب هنا الا

 ايندلا ىف [ نوردتال ] متئاف هيلا هذبا عفري نا لأس هذبا نم ةجرد عفرا ناك نا بالا كللذك و عريف هيلا وبا عفري

 مكل مهيب اوملعت مل مكيلا كلذ ّلكو ولو ةمكح هدخع وه ام ىلع ضئارفلا هللا ضرن دق ليق و[ عفن مل برها مهيأ ]

 ناك اذا نيالا ىلذكو جاتحا“ذا ىبالا ىلع ةقفنلا هيلع بجت بالا ليق و -ةمكح ريغ ىلع لاومالا ملا مكعضوف عفنا

 الو ىذعملل مئالمب ليواقالا هذه نم ءىش سيلو اعفن برقا امها رد ب ال ةقفنلاب عفذلا ىف : امهف اجاكع“

 مدقت ام لوقلا وةبساذي و هذيب ضرتعا ام دكوي نا ضارتعالا قح نم و ةيضارتعا ةامجلا هذهىأل هل براجم#

 [اميكح 1 اك ا أ. اميلع 5 هللا نا ] اضرف فكل 1 ذ ضرف يلادكوملا ردصملا بصن لم [ةضيرف |

 كلاغجلوا مكريغ# ص او ملكه [لو ف ناك ناف ] اهريغو كميراوملا نم مسقو ضرق امم لك يف

 ءاوشا ةعامجلا اااه نفلاولاور كلسفنلا نهج عل دك تللعجا امك عاورلا فك لكيلا وص" كفتضنلا ليلع 3

 نذكر فصول منك اكرر "خللا كلير طف [«اشنروي' ]و فقلا يدخل |: لري كارو * ىمثلا و عيرلا ى

 ريمضلا نم الاخت َةَلَك وا لكبح كروي لنك ةلالك هذه ثوروم لجر ناكر نو نا نك ويمن[ 0016و
2 

 - و وع و مو

 - هب لوعفم وا لاح ٌةَللَك و لعاشلل ءانبلا ىلع ديدشنلا و فينخأ أب ثوب و ترم عرق و كروي يلف

 نلوب" نسول ن م ىلع و - !دلاو الو ادلو فلخ# مل نم ىلع - ةكلت ىلع قلطني تلق. ٌةلالكلا ان: تلق ناف

 امك ةلاك نع دجملا ثرواس مهلوق هنم و دلاولا و داولا ةبج ريغ نم ةيازقلا ىلع و - نيفّلخملا نم دلاو ال

 ةوقلا باهذ وهو: لالكلا ىفعمب زدصم لصالا قف ةلالكلاو - نهج نع تفك ا امو ىف نِع تمصءام لوقت
 ص 1

 اولا بج ربع م ةبازملل فرع ته لل اس ل كس دلاولا و دلولا ةبج ريغ. نم ةبارقلل تريعةساف « ةلالك ى درال تيلاف « ع * نىشع الا لاق ءايعالا ى
 نالف لوقت امك ةلالك يذ ىتعمبف ثراولا وا ثوروملل ةغع لعج اذا و ةفيعض ةلاك امهنبار3 ىلا ةفاضالاب اهنأل



 ع ءاسنلا قل هيلدا

 رع. ءزجلا

 ارنا 0

 ( مانع )

 0-0 ءقل دامو وو عدد 2 عه هطم هه

 ةيصو دب نلت سدسلا هسا ةوخا هلك ناد“ كلاما هوبا هر وودأو هل نكي مل ناف * ل رت

 ىف ةدئاف ياو سدسلا ةيوبا نم دحاو لكل و ليق الهن كاف ناف - اهفالخ ىلعو ةيوسلا ىلع امهيلع

 هارت يذلاك اديدشت و اديكات لامجالا دعب ليصفنلا و لادبالا ىف نأل تاق  امهنم لادبالا ىف 5 الوا نيوبألا ا

 5 مم ص 0 50 كل 5 7

 نسعلأا أرقو - نايجلل امهنيبطسوتم لدبلاو هيوبال ةرجخوأ دنبم [ سدسلا ] و « ريسفتلا ورسفملا نيب عمجلا ىف

 : 9 2م رم و 0 . 10000 مآ و

 ىثنالا وركذلا ىلع عقي لولا و نمدلا و عبرلا و ثلثا كلذكو فيفختل اب سْدسلا ةرسيم ىب مهعت و

 ءاطعا عم بصع ىثن' ناك ناو سدسلا ىلع بالاب رصنتا اركذ ناك ناف كلذ يف بالا مح فاتختو

 54 ناف ليق الهف ةمدع عم امومكح مل دلولا 6 0 ىف ”كيبلا مكح نيب دذ تلق شلل! افرو سدسلا

 2 دم 6 م م 3 - وو 5 1

 نيجروزلا دحا عم هاوبا هثرو اذا هنال فت بم سك اامبنو دحلو لكلا لاق امك كر امم ثملدلا «مالف

 - امهنع هللا يضر سابع نبا دنع الا كلرت ام ثلث ال جرزلا بيصن جارخا دعب يقب امم ثملث مالل ناك

 اهل ناك نا ين ةلعلا ام تاق ناف - نييثنلا ظح لثمركذال ثاريملا امساقت اصلخ اذا نيوبالا نا ىنعملاو

 ةبارقلاب ال دقعلا قحت هل مهسي مم قيلسإ امنا جوزلا نا امهدحا  ناهجو ؛يف ف تلد - لاملا ثلث نود ىقب ام

 و 3 ءش 5 0

 اصلخ اذا اهيلع فعضي هنا ليلدب مالا نم ثرالا ىف ىوقا بالا نا عواكلإو هءارواع ةمسد يف ةيصولا هبشاف

 اهبيصن نع هديصل ح نلا ىئدال المك ثلثلا اهل برق واف نيرمالا نجيب اعماج و ةبصعو ضوف بحام نوكيو

 نيمهس مالا تزاح بالل يئاجلا و ثلثلا مالو فصنلا جوزللراطف نيوبا و اجوز تكرت ول ةأرما نا كرتالا

 0 اوخا ل نك كان نيركذلا .ظح لثم.ىثنالل وكي , نإ. ىلا, ملا ببلقنيف اذحا و امهم بالإ و

 0 3 5 .٠ 5 ا وع
 ةسمكخ بالل و سدسلا اهل نوكيف بإلإ عم ىنودريإل اوناك نا و ثاّدلا نع مالا نوبحج*“ ةوخالا [ سدسلا

 يذلا سدسلا نوذخاي مهنا هنع و سابع ىبادنعالا ادعاصف ناذثالا بج الط يودسي و سادسالا

 ةوخالا تالف - ةيدثنلا فاخ عمجلا و نيوخألا وخلا لواندي نأ مص فيكف تلق نافن- مالا هلع اوبجح

 ةللدلا عضوم اذهو ةيمكلا ةدانا ىف عيبرتلاو ثميلثتلاك ةينثتلا و ةيمك ريغب ةقلطملا ةيعمجلا ىنعم ديفت

 هنا" 30 د 0 0 -_ 0
 رماصص

 اًنلعج و هلوذ يفرسكتال اهارتالا ةرجأ' اعابتإ ةزمهلا رسكب مالف ئرقو هيلع ةرخالاب لدف ىقاطملا عمجلا ىلع
 تام مهس6م «ءا صبرت سا سصول جم

 ليق .هنك هدحو هيلي امبال اهلك ثيراوملا ةمست ىعهمدقت امب قلعتم [ ةيصو دعب نم ] ةيا هماو مير نبا
 ل ا

 هؤهو

 ىلع اهب ىصوي و - ديدشتلا و فيفختلاب اهب يصوب ترق و - م وي ةيصو دعب نم ءابصنالا هذه ةمسد

 ىلع مدق امهالك را امهدحا ناكنا هذا و ةحابالا هافعم تلق وأ ىنعم ام تلق ناف  اففخ# لوعفملل ءاذجلا

 نيدلا و نيدلا ىلع ةيصولا ثءدق ملاصق ن نام 50رير هش نبا 00 ااح كاوقك ثاريملا . ةمسق

 ناك ضوع ريغ نم ةذوخ ام اهنرك ىف ثاريملل ريشا ةيصولا/ اكدناك املر يتلق دب ةعيرشلا ىن اهيلع مدقم

 ىنيدلا فالخب طيرفتلا ةنظم اهْوادا ناكف اهب مهسفنا بسيطت الو مهمظاعتيو ةثرولا ىلع قشي امم اهجارخا



 (ةا

 ايدي رسوما اًمهْلَم دحأو لكل هيوبألو سا تناك نإ وأ تت اس الث نلف ندا قو ءاسن 3 0 مدعو م و 8ر مم و رب يريم هدم 2

 نكن ] مهردب ناوذم نمسلا مهلوقك موهفم هنال هيلا عجارلا فذعف مكدالرا نم يا مهنم ركذلل ىنعملا و -
 ّقَوف ]نبا نهعم سيل تانب ىنعي لجر نبعم سيل اصلح ءاسن تادولوملا وا تاذجلا تناك ناف [ داس

 تناكنا و ] نيتخثا ىلع تادئاز ءاسن يا ءءاسخا ةفص نوكي ناو - ىاكل اهنان اربخ نوكي نازوج [ 0

 كرت ر [ فْضنلا اَلَك ] ئرخا اهعم سيل ةذف ةدرغنم ةدواوملا و | تنبلا تناك ناو يلا [ ةدحاو

 هللا يضر تباث نب ديز أرقو - ءاسن 0 ناف هلوقل قنوا بمصنلاب ةءارقلا و ةمانلا ناك ىلع عفرلاب دحر

  تيملاوه كلرانلا نا ملع ثاريما ىف تناك امل ةيألا نال تيملل ترث يذ ريمضلا و - مضلاب ٌفْصّنلا هنع

 فين نييثنلا ظح نايبل 9 كلرالا نم ركذلا ظح يبل قوسم مالك ٍنْييَْنلا طح لم رَكَدلل هلوق تلق أف

 ةنإ لاركذلا ظح ىنايبل افوسم ناك نأ و تلق  ثانالا ظح نايبا وهو داَسن ّ ناق هلوق فدرب نا -

 ع / لاقي نا مص كللذان اعيمج نيرعالل قوسم هناك ناك امبيخا عم نيبثنالا ظح نيترو نط معلا

 امهل اريسفن ةدحاو و ءاسن نوكي و نيمهدبم» تمنأك و 0ك يذ ناريمضلا, نوكي نا مصي له تلد نآف - داس

 5 ما كثمناك ناو لقي مل و اسف نك ناف ليق مل تلق 1 نان تكل ادعت تس ان ناك. نا ىلع

 رد هلوق ف ذ روكذلا عم نهعامتجا ن نم ركذ ام نيب زيميل ويف رك ال اثانا نبصولخ ةمث ضرغلا نال [تبلق

 020 نيب و اهريغ عم ثنبلا نوك نيب زيمي نا اذنهه ديراو نهدارفنا نيبو نينا ظح لذم

 يف تثنبلا و تانبلا مكح و نبالا عم امهعامتجا لاح ىف ىنيتنبلا ممح ركذ دق كلذ تاذ ناف اهل ةذيرق ال

 امهمكح امإ تلق  ركذي مل هلاب ام و امهمكح امف دارغنالا ا ين نيثنبلا مكح ركذي ملو دارفنالا لاح

 مكحامه اطعاف ىّْوَنْنا ٌقوف ءاسن نك ناك ىلاعت هلوقل ةعامجلا ةلزنم امهليزنت ىبا سادع نباف - هيف فاتخمف

 للعي يذلا و ةعامجأا مكح امهوطعا دقف مهنع هللا يضر ةباحصلا رئاس اما و - فوشكم رهاظ وهو ةدحاولا

 روحت امكركذلا نا كلذ و ركذلا مكح نييثنالا مكح نا ىلع لد دق نينا ظح لدم ركل هلوق نا مهلوق هب

 ىَك نأف ليث نييتنلا مح ىلع لدام ركذ املف ييثلثلا نازوحت كلذك نيثنالاف ةدحاولا عم ينيئلَتلا

 نيذنال م نب هاف ددعلا نم ىغلب ام تاغلاب ةعامج 00 يفغم ىلع برت اماثلُت نلت ني اس

 سما نيتخبلا نا ليقو -ترافت ريغب نيتنثلا مكح ةعامجلا مكح ىنا ملعيل نهترثكل هنزواجتي ال ناثلثلا وه و

 وه نم ظح نع امهب اررصقي نا اوري ملف نيتخالل هللا بجرا ام امهل اوبجواف نيتخالا نم ثيملاب امحر

 تناك !ذا.ثلثلا اهل بجي نا نيرحا تناك فملثلا اهيخا عمااهلا بجو امل ثذبلا نا.ليقو امهنم امحر.دعبا

 امهل برجوف هعم تدرغنا ول اهيخا عم اضيا اهل بج ناك ام لدم اهعم اهتخال نوكيو اهلثم كنخا عم

 اذه ةدئافو لماعلا ريركتب يوب 2 ن م لدب [ ًامهلم دحأر لكل ]و تيمللريمضلا [ هبوب و ] ناثلثلا

 نيسدسلا ةمسق مهوال ناسدسلا هيوبالو ليقولو هيف امهكارتشإ ةرهاظ ناكل سدسلا هيوبالو ليقول هنا لدبلا
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 مع ءاسنلا روس

 :2 ع ءوجل

 لرو# 2

 ( م0" )

 اًملُظ ىميْلا لاوسا نولكاب يذل نأ © اًدْيوَس ديل ار هللا وقتل مهي اننا اقع هيد مفلح نماوكرتو
 2 تت د مد . 3 024 و 2م 2مم هم ه هو سل عءعووص د

 ندا * يللا ظح لذم ِرملُمدلوأّي ف هلام 8 ايس نولصِسو ” ران مهنوطب يف ىلا ام

 نسسجاتعم# ىنيعئاض مفلخ اوَعِب مهدآلو | اوناك ول مهنا اوروصخي نا و ىنيكاسملا 0 ىماقيلا و مهيراقا ءافعش 3

 ثلا - يدلل ةلصومباوجو اوك ول عوتو ىفعم ام تلق ىناف - ةبيخلا و نامرلا مهيلع نوفاخت اوناك له

 مهراضتحا دنع كلذ و افاعض ةيرذ مهغلخ اوكري نا اوفراش ول مهنا مهلاح و مهنفص نيذلا شخجل و هانعم

 يتانب «ابح يلا ةويحلا ناز دقل « رعش « لئاقلا لاق امك مهيساك و مهلفاك باهذل مهدعب عايضلا ,ميلع اوناخ

 ءافحضطيزتو.* فاص دعب اقنر نبرشي ناو * يدعب سوبلا نّيري نا رذاحا ٠ فاعضلا نم هنا

 امك مهوماكي و مانيلا اوذوي ال نا ءاهصراا نم [ديدسلا لوقلا] و * كيراكسو كيراكس وحن ىناعضو ىفاعضو

 ضيرملا ىلا نيسلاجلا نم و يدلو ايو عي ايب مهوعدي و بسيحرنلا و نسحلأ| بدالاب مهدالوا نوملكي

 فكنا دعشل هللا لوسر لوق' لثم كداواب هيف فتيصو يف فرست ال ةيصولا دارا اذا هل اولوقي نا

 نوبحتسي منع هللا يضر ةباحصلا ناك و - سانلا نوفقكتي ةلاع مبعدت نا: نم ريخ ءاينغا كّتئرو كرتت نأ

 مهئاريم نيمماقتملا نه و ثملثلا م عبولا و عبرلا نم لضفا سلا. نا و ثملثلا ةيصولا غاجت ل نا

 ةتاضق و دوسلا ءاهلوا' نم ملظلا جو ئلعوا نيملاظ [ اًمْلُظ ] نيرضاحلل كلمجي و لوقلا اوفطاي نا

 مكنطب ضعب ىف اولك « ع « لاق هنطب ضءب يفو هنطب يف ىنالف لكا لاقي مهنوطب ءلم [ مهنوطب ئف ]

 لام لك قيمنا يور ر- ةقيقعأا ىف ران هذاكف راخلا ىلا رحب امنولكاي [ اران ] نولكاي ىنعم و « اوفعت

 لكاي ناك هنا سانلا فرعيف هينيعو هينذاو هقنا و هيف نمو ةربق نم جرخ# ناخدلا و ةميقلا موه ميديا

 نارهذلا نم اران [ ارْيعَس ] اهديدشت و مالا فيفخت و ايلا مضب [ َنوُلصيس ] عيرقو «ايندلا يف مينيلا لام
 خيبلصملا و لدعلا وه امب مهثاريم ناش ىف [ ْمُكدوَأ يف ] مقرمابو مكبلا دبعي [ هللا مكيصوُي] « فصولا ةمهبم

 وا ركذلا ظح لثم ىييثنال ليق اله ةعبلقأ نافع [١ نيت دنا طح لثم ركّذلل ] هليصفت لامجا اذهو

 ركذلل هلوق نأل و كلذل هظح فعوض امك هاضفل ركذلا ظح نايبب أدبيل تلق - ركذلا ظح فصن ىثنالل

 نادي ىلا. دصق ركذلا ظح لثم ىنييثنال كلوق ر ركذلا لضف نايب ىلا دصق ُيِْنلا ظَح ُلْثم

 مهنال و هنع هريغ صقن ناهب ىلا دصقلا نم هلضف ىلع لدا ناك هلضف نابب ىلا ادصق ىاك امو ىثنالا صقن

 "للف ثانالا بميصن مهل :فعوض نا روكذلا ىفك ليقف ةيالادورول بمبسلا وهو ثانالا نود روكذلا.نويروي اوناك

 نيبيثنالا ظح ىناف تلق ىان ب نولديام لثمب ةبارقلا ىم نويثالدا عم نمر ىئذح نوظح يف ئدامثي

 هل ناك نايثنالا وركذلا عمتجا اذا يا دارفن الا ال عامتجالا لاح كيرا تلقا ىناثلثلا ركذلل ليق هنكف ناثلثلا

 لييلدلاو نيثلثلا ناذخات ناذثبلاو هاك لاملا ذخاي ىبالف كارفنلا لاح يف اما و نيميس امهل نا امك نامهس
 سموم ما لمع ةددم هددءعد

 كارت ام اتلث هاف نينننا قي ءاسن نك نإ هلوق وهو دارفنالا مكح ةعبتإ هنا عامتجالا ملح ضرغلا نأ 34



 ع سابك )

 «ه م02 مدعوم وو د2 سور ممم <

 اذا و و © 0 اًبِيصَن ؟ردكوا هذم 0 م ويراد و ندلاولا كت امم نمت وسار نوبرقألا و

 مم عمد عهورعع مريم مرور 2 هع مو - 2 <١

 نيل يمسي ووو هيا رع لم مهل 0 مهوقز راق نيكسملا و مديل ١ و :ىبرقلا .اولوا ةمسقلا رضح

 رت اَم نم لدب [رتكوا هلم 3 امم ] مهريغ نود تابارقلا ىوذ نم نوثراونملا مه [ نويرعألا ]

 ابجاو اعرطقم اضررغم ابيصن ينعا ىنعمب صاصتخالا ىلع بصن [ اًضَورفَم ابْهصْنَو ] لماعلا ري ركتب

 هناك هللا نم ٌةَصْيِر وق دقوملاردصنلا باصتنا بصتني نا زوجي و  هبرئاتسي الو ةوزوح# نا مف. مهل دبال

 انبا ىوزف كتانب ثالثو 2 هتأرما كرت يبراصنألا تماص نب سوا نا ير - ةضورفم ةمسق ليد

 نولوقي و لافطالا و ءاسنلا نوثرويال ةيلهاجلا لها ناك و نبنع ةثاريم ةجفر و ةدانق وا ةطّئيرع و ديوس همع
 هيلع هللا لع هللا لور ىلا ل ما تءاجف ةمينغلا زاحو ةزوحتأ١ نع داذ و حامرلاب نعاط نم الا ثريال

 كلرذف لجوزع هللا ثدعُب امرظنا ىتح يعجرا لاقف هيلا تكشف عيضفلا لجسم يف مَلَس وهلا و

 7 تلرخف ى نيبي ىنح ا ماو ابيصن نهل لعج دق هللا ناف أيش سوا لام نم اقرفَت ل امهيلا كثعءبجف

 ؛رتلا ةمسق يل [ ٌةَمسقْلارَضَح اذإو ] * معلا ينبا ّيقابلا و نيثلكلا تاذجلا و نمثلا ةّتك ما. ىطعاف هللا

 - بذلنلا ىلعرما وهو َىوبردلا و ندلاولا كرت امل ريمضلا [ هَنم مهودزراف ] ثريا نمم [ ىبرقلا اولوأ ]

 نم ءيشلاب مهلاوخضرف ءالؤه مهرضح ةثرولا تءعمتجا اذا كللذ ىنولعفي نونمؤملا ناك ىنسحلا لاق

 هل برضل ةضيرف ناك ول و اولاق ةضيرف نوكي نا ريغ نم اديدات كلذ ىلع ىلاعت هللا مهصخف عاقملا ةثر

 ثاريمرسق مهذع هللا يضر ركب يبا نب نمحرلا دبع نب هللا دمع نا يور و - قوقحلا نم ةريغل امكرادقم و .دح

 ليقو - بوجولا ىلع وه لبق و  ةيألا هذه الثو هاطعا الا ادحار ادلا ىف عدي ملف ةيح اهنع هللا 0-0 ,هيبا

 هب نواهت امم اهنكاو ثمخسنام هللاو ترخسن ف نولوقي اساذ ناريبجح ىب ديعم نعو - ةيصولاك ثاريملا ةياب خ

 مهوطعا اماولقتسي و مهيلا اور ذنعيو مكيلع هللا تراب ارذخ اولوقي و لوقلا مهل اوفطلي نإ فورعملا لوقلا و «ساذلا

 نيكاسملاو تابارقلا ىلع نومسقي مه و سانلا انكردإ يعخذلاو نسحلا نعو - مههاع اونمي الو هررثكتسي الو

 َنيضرألا ىلا ةمسقلا تراصو ببهذلا و قرولا مسق !ذاف بسهذلا و ٌقرولا نايذعي نيعلا نم ىمانيلا و

 ةلص هريح ىف ام عم [ول ] * مكيف كروب مهل نولوقي اوناك [ اذ ةررعم الرق ] مهل اولاق فكلذ هبشا ام و قيقرلاو

 اوقفشيو ىماتيلا نم مهروجح يف نم ىلع اوناخعف هللا اوشخ» ىاب اررما ءايصوالا مهب كارملا و نيد
 ىتح ةرروصي و مهسغنا ي ف كلذ اوردقي ناو مهيلع مهتقفش و اناعض مهوكرت ول مهتيرذ ى اع مهنرخ مهيلع*

 و- عايضلا نم ىماتيلا ىلع اوشخ#ل. و ىذعملا نوكي نا زوجي و  ةمجرلا وب ةقفشلا .ثفالخ ىلع. اورسجب ل

 كلام مدقف أيش هللا نم كنع ىنونغي ل كقيرذ نا نولوقيف ضيرملا ىلا نوسلجي نيذلا مه ليق

 كرا ىلع مهنقفش مهيلع اوقفشي و ضورعلا كلر ىلع اوشخي وا مهير اوشخم ناب اررماف اياصولاب هقرغتسيف
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 ِط اك مدد مصمم هدم تم هيو يمص 7س د تلا 2 هدسصودي مهم ” م نيد ىدم هدو

 فورعملاب لكايا اريقف ى 00 جيب كك ير اوربكي نا ارامكو افارسأ اهولكات الو

 ممم 5 مم هام مدرس
 , ه

 ىندلاولا قل 2 ف ل © 7-00 0 1 ّ ميل اوديشأف مهلاوم | مهيلا .م دعفد اذا
 ء < -ِ 422 10 142+

 طرشلا ىنعم ةنمضتم اذ نأ ةيطرش ةلمج اهدعب ةعقاولا ةملمجلا و « كل ةلحد ءام ىنتح ةلجدب

 7 هم مم ةوضص ةمض هم م 5 ءمو هي م يدصأ 60-6 ِ 2 2

 اباوج ةعقا و ءازج و طرش نم ةلمج مهلاوصا مهيلا اوعنداف ادشر مهذم مسا ناف ةلوق و حكََلاوُعَلَب طرشلا لعفو

 >7 ل 1 3 د 5 ا ا لا تب 1

 مهلاوما عفد ميقاقح هاف مهغولب تقو ىلا ىماذيلا اواقبا و ليق هناكف حاكنلا اوغلب اذا وه: يذلا لوالا طرشلل
 © ل6 22007

 عع * لاق يجعل | لعمل مكسحا ن اف هذع هللا ع هس الاي طيس سانيا طرشب مهلا

 < <02 صسعاا6© كا

 نيفرسم [ارادبو وافيا رش ار [ليتفملا نك يحلب ادشر عير ا سر هيلا نهف هب ىنسحا

 رجع نا لبق ينشن امك قفنن نواوقتو اهفاغنا 06 نوطرغت 57 مكفارسالوأ م دربك نيردابم و

 قفيدسي ينغلاف ١ 5 نوكي نأ نيبو ايذغ يصولا نوكي ا نيب رمالا مسك ضم « انيديا ىنم اهوعزدتيف ىمانيلا

 اردقم 534 لك ايريقفلا و هلام ىلع ءاقباو ميتيلا ىلع اقافشا ىنغلا ىم هللا هقزرامب عذتقي و عمطي الو ابلكأ نم

 كفورعملاب لكالا ظخا و ناتخاا| نم ىلاذ يف امم ىلع اضارقكسا وا ةرجالا هجو ىلع ةريدقت ين اطانح<

 ىف ىا هل لاق الجر نا مالسلا هيلع ىبنلا نعو - اهيلع ةمايقل اقح يصولل نا ىلع لدي امم فافعتسالاو

 كلذك امم لاق هيرضافإ لاقف هلامب كلئام قاواو الو الام لئاتم ريغ فررعملاب لاق هلام نم لكأفا اميني يرجح

 نا لاق هادا نبل نم برشافا هل لاق ميثيلا يلو نا امرفع هللا يضر سابع ندا نع و - دلو هم ايراض

 2 كهان الو لسنبرضم ريغ برشاف اهدرو موي اهيقست و اهابرج انهت و اهضوح طولت و اهتلاض غبت نك

 ايعاربان عنو خدي هتوف المقر ةمامع :ئسليب اور[ فررعملاب لكايلت ] مهيديا عم هديب برضي هنعو - بلعحلا

 ةمئبلا مرقت مرقتي بسعك نب دمح# نع و - ةروعلا ىراو و ةعوجلا نسام نكل و للحأا و ناثكلا سبليال

 ةديملاك هنع و هيف نيعي ام ردتب هلام نم لكاي يبعشلا نع و-هنم دبال امين ريجالا ةلزذم ةسفن لّزني و

 برش ءاش نا ريجج نب ديعس نعو - ىدارسيا اذاف فلستسي دهاج“ نعو يضقيو ةرورضلا دنع لواذذي

 ناو هاضق رسيا ناف هزراجب الو توقلا دخا و باهثلا نم هرتسيام سبل و ربظلا بسكر و نبللا لضف

 ىلاو ةلزنم هللا لام نم يسفن تالزذا ينا ةهذع ةللا يذر نإ اًطْخلا سرمع نعو - نك نع يف وعفرسعا

 للم علب فعنساو - تيضق ترسيا اذا و :فورعملاب تلك ترقتنا ناو تففعتسا 5 نا ميقيلا ٠

 كلذ و مكممذ اهنع كرك اور اهلا كافة وأ اهو مالفتا مهاب[ مهل رم 1 قفعلا هناي اظل كف

 هلا! عداه“ نيشُي ملاذا هنا ئمرتالا ةمئاسلا !ةءارباو, ةناملا ف٠ ٌلختدا و .دهّلأجتلا نو. :مصاختلا لن دعبا

 ناهشالا ىف ناكف ةنبدلابالا قدصي الا يعئاشلا و كللام دذعو هباحم) و ةفينح يبا ل

 هللاب ىَعَك ] ٌةذيبلا مقي مل اذا نامضلا بورجو نص را ةمهنلا . ىلا يضفملا فادلا هجوت نم زارحتسالا
 بذاكتلا و مكايإ و قداصتلاب مكياعف ابساع# را ضبقلا ر عندلاب مكيلع .ةداهشلا ىف ايناك' ىلا 0
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 عع ءاسندلا ةروس ا ما ذاق نأ ناف ” حالا ارغب اذا ىّتح ىمديلا اولا و
 اوم رم را مهنسا تسلا 0

 يدر كس

 |" 2 رشاعتناو مكمايق اهسفنا يفاهتكف متعضل اوم كولو نوشعتلت واني عوف 5 [ ًاميقإ 3 هللا لكك

 واولاب اماوق امهنع هللا يضر رمع ىب هالا دبع أردو  اذايع ىنعمب اذوع ءاج امك اما ىنعمب اًمْيَق عرق و

 نمؤملا حالس لاملا نولوقي فلاسلا ناك و - هب كلمي امل رمألا فالم وه فوقك هب ماقي ام ؛يشلا ماوقو

 اهالول اهبلقي ةعاضب هل تناكو نيف نعو - سانلا ىلآ جاتْحآ نا نمر يخ هيلع هللا ىنبساكت الام كرت نآل و

 ىنناص دقل ايندلا نم ينندا تل اهندلا نم فكيندتاهنا هل ليث ةريغ نعو - سابعلا ونب يب لدنمتا

 اذار امبر و هنيد لكاي ام لوا ناك مكدحا جانحا اذا ناصز يف مكناف اوبستكا و اررجلا نولوقي اوناك و اهذع

 اوحبرتت و اهين اررجتت ناب مهقزرل اناكم اهولعجاو [ اهي مهوفزراو ] كناكد ىلا بهذا هلاولاقف ةزانج يد

 يركب » نا دحا لكل رماوه ليق و - قافنالا اهلكاي الف لاما بسلص نم ال مابرالا نم مهتقفن نوكت ىنح

 مور ملعي ةأرماوا لجر يبنجا وا بيرق ءاهفسلا ىم دحا ىلا هلام

 و ىتيطعا تدبر اذا ءاظع ىعو - مكلاوما مكيلا اذه 5 0 نسل ةليمج ادع جوج ننال

 و هللا انافاع لقف هتقفن كيلع تبجو سم ىعي مل نا ليقو - اظح كلا تلعج ينام يف تمذغ

 وهف لمع وا لوق نم اعرش وا القع هنسحل هدبحا و سفنلا هيلا تنكم ام لك و - كيف هللا كراب كايا

 مهقفرعمو مهلاوحا اوفوذ و مهلوقع ارربكخا و [ ىمنيلا اولا و ] «ركنم وهف هعجتلهذم ثرفنو هّثركذا امو فورعم

 دح نع ريخات ريغ نم [ مهلاوما ميلا ]متعفد ةيادهيا [!دشر مهنم ] متنهبت اذا ىتح غولبلا لبق فرصقلاب

 حاضيتتسالا سانيالاو - كلاونلا وهو هب دوصقموه ام بملطل و هدنع حاكذلل مالصي هنال متعب نا حاكخلا ٌعولبو غولدلا

 ديلا قضي "ااهللا ع هباحصا و ةفينح يبا دنع ءانبالاف دشرلا و ءاتبلا ىف فاتخا و - نيبنلل ريعتساف

 0 و -فرصتلا ةوجو ىلا يدهن هلا دشرلا و  هنم ءيج# امين هلاح ىيبتسي ىتح هيف فرصتي ام

 هلاوحا عينتي نا ءالثبالا يعفاشلا و كلام دنع و - لاملل ّظفحاا و لقعلا ىف حالصلا امهنع هللا يضر سابع

 قسفلا نأل نيدلا ىف حالصلا كشرلا و - نيدلا ىلا ةليم و هلئاخم رضبني و ءاطعالا و نخالا خئف هفرصت و

 رظتنُي هللا همحر ةفينح يبا دنع تلق - غولبلا دح ىلا دشر هنم سوي ملناف تلق ناف - لاملل ةدسفم

 ىنينس عبس اهيلع تداز اذاف ةنس ةرشع ينامث نسلاب هدنعركذلا غولب ةدم ىال ةنس نيرشع و سمخ ىىلا

 ذم سنوا ةلامهيلا عفو عبسل ةولصلاب مهررم مالسلا هيلع ةلوقل ناسنألا لاوحا ريغت يف ةربتعم ةدم ينو

 لك -افشرلا ريكذت" ونعم ام تلق ناف ناف - دشرلا ا الا |دبا هيلا عنديال هباحك) دنعو - سنوي 2 كانو

 لعج وم ىلا ىنح دعب امتملق - مالكلا اذه مظن فيك تلق . ناف  دشرلا مامت هبرظتني ا هود عمو مج هرم مم لا ةهكتححت : مكي 8

 « اهعامد مت ىانقلا ثلازامن * رعش * هلو ة يف ينلاك لمَجلا اهدعب عقت؛ يذلا ى /دح يهر ءالتبالل ةياغ
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 ًّئ ١ ا 1 وادي كَ 3 ا 0. 5 0و 0 - 702 همم م هعمدس ه 2 وءىوه62٠ هبا معصم ص هع

 © ررعم الرق بل ولوف و ىقوسكاكر 0 ةوقت اجو مقامك هللا 5 لا .معلاوما ءاهعسلا اوتؤتالو

 و قادصلا نم ايش مكل نبه و نان ىذعملا و - هيلع لدي دحاولا و سنجلا نايب .ضرغلا نال اهنليكنوتإو

 [ةولكف ] مترشاعم ءوسو مكقالخا ةساكش نم ةبهلا ىلا نهرطضي امب تاثجخم ريغ تابيط نيسوفن هذع تفاجت

 ىتا الجر نا يبعشلا نعو  اسفن هنع بطت مل اهنا ماع ةبهلا دعب هنم ثمبلط مث هل ثمبه و ناف اولاق هوقفناف

 دق سيلا ىلجرا! لاقف اهيلغ در ميرش لاقف عجرت نا بملطت يه و ايا !اهتطعا ةيطع يف اسير ةتأرما عم

 ال تيهراااميف انيلهق) منسوب  :ةيلفز تسحر امل ةذعرارسغن «تلئاطول لاق مك نبط ناك ىلاعت هللا لاق

 هيلع اهل نك اقادص رانيد ٌفلا هتارمأ هّنطعا طيعم يبا لآ نم الجر نا ىكحي و - دعب منال هليذأ

 لاقت سفن اهيرةديط يننطعا كجرلا اقف :ناوزنمب رب :كللملا دبع . نيلإ_هتمماخف اقلط هال

 بنتك هنا هذع هللا يضررمع نع و  اهيلع ددرا 8 هلم ريوخات لك, اهتيقير ىقلاز ةيالار نان اقللملا دبع

 نبا نعو اهل كلذف عجرت نا تدارا مث تطعا ةأرما امياف ةبهرو ةبغر نيطعي ءاسنلا نا هتاضق ىلا

 اهحوزل تداج اذا لاقف ةيالا ةذه نع لئسرلسو هلأ و ههاع هللا للك هللا لوسر نا امهذع هللا قضر |نسانتع

 اوناك اسنان نأ يورو. ةرخآلا ىف هب هللا .مكذخاوي لاو, ناطلس_مكيلع هب يضنتي ل ةهركم ريغ ًةعئاط ةيطعلاب

 ريغ نم ةدحاو سفن كثباط نا ىلاعتهللا لاقف هتأرما ىلا قاس امم ء يش يف مه دجابغجرد لا (نونناكي

 طايتح الا بوجوو كلذ يف كلسملاقيض ىاع ليلد ةيالا .ىفو اينه اغئام ةولكف ةعيدخ ال و ةاركا

 نعازملا ناب امالعا نحمس رانمه و نافلقي ملو نبط نأ ليقف سفنلا بسيط ىلع طرشلا ىنب ثيح

 اهنع مكل نبط ناف لقي ملو هذم ءيش نع مل نبط نآف ليقو  ةبيط بوهوملا نع اهسفن يناجت وه
 اهعربتز وجم ال يعازرالا نع و - رهسيلاب الا اهعربت زوج“ ل دعس نب ثميللا نع و - بوهوملا ليلقت ىلع ىبل اثعب

 نوكيف دحاولا قادصلا ىلا فرصني' ريمضلا ريكذت نوكي نازوج# و -ةذس اهجرز تيب يف مق وا دلو ام

 ءىنبلا ] ادعاصف اهنم ةدحاو تاتدصلا ضءب نال هلك قادصلا ةبه ةرهاظ لرانتل فمناو'و هضعب الواذتم

 لكألا هذلي ام ءينهلا ليقو - هيف صيغنتال اغئاس ناك اذا ٌرِرَ و ماعطلا رت نم ناتفص [ ءىرملا و

 ء ىرملاةدعملا مقرف موقلحلا نم ماعطلا لخدمل كيقو  هازنجبى ف غاسني اموهليدقو - ةّدبقاع دمعت ام يملا و

 وه ر هواك يا ريمضلا نم لاحوا - أبرم أينه الكا يا ردصمال فصو امهو هفايسنا وه و هيف ماعطلا دورمل

 ملا ماقم ا زهبقا ناققم امهذا ىلعوءاعدلا ىلع ارم ًايذه أدتبي و ةرلكك ىلع فقوي دقو ءيرم ءينه

 مهلاوصا نورشبملا كيس ةعبتلا ةلازاو ةحابالا ىف ةغلابملا و ليلدخلا نع ةراجع هذه و ا م نكي كاك

 و 3 3 7- 5 .٠ .٠

 فاغا و ءايلرالل باطخل| و  !هيف يا اهريمثت و اهحالصاب مهل يدي الو ىغبني ال اميف اهنوقفني نيذلا
 رونا هب 6 22220 2 مو صوم و , َن . :

 مكلاميإا كتكامع ككل 4 ل المع ا لاق امك مهشناعم ساكلا 4 ميقي امم سدح نم مل هيلا لاوعالا

 مءاةو هل هه هوغو هد 6
 مهوسكا وامهيف . مهوفزرا و ةلوق مانيلا لاوصا, يف : ءايباوالل باطخ ةنإ ىلع ليلدلا وتانَمْؤُملا مكتايَف ن رم



 4 يلم

 دك
 <م. © 00 صا 5 دم مم يور مم ص 7م مهاص اه ص ورب ا مو

 © اير يله واكف اسفن هن ءيش نع مكَل نبط كإذ * ةلحن ىنهنقدص ءاسنلا اوتاو

 ام كلذ يف ر ميلوعي نا ةمزل هلايع رثك نم ىنال مهيلع قفنآ اذا مهنومي مهنام مهلوقك مهلوعي ةلايع

 اولوعت ىلا اوليعت فيرحت 34 ا دع ىلع لمعاب قيقح نيدبتجملا سئورو عرشلا

 تتاقاا:واباعوتس فيخا ين 1 ا اا

 ادهاش هملا ةمحر ئءفاشلا مالك نع ىعلا ىفاش بانكب مجرتملا اذباتكب ىفك و المحم ريخلا ىف اهل دجت

 و اقرط ءاملعلل نكل و اذه لثم هيلع ىفخ# نا نم برعلا مالك ملع يف اعاب لوطا و ابعك ىلع ناك هناب

 فدو. رست. لعد لايع لقي فيك ثلق ناف - تاياذكلا ةقيرط ةماكلا هذه ريسفت يف كللسف بيلاسا

 يرسخلا فالخب لساذقلاو دااوتلا 1 ضرغلا نال كللذك سيل تلق - رثاهملا ىف ام وحن يرارسلا

 جرزتك .جوزقلا ىلا ةفاضالاب دلولا ةلقل ةنظم يرسنلا ناكف نهنذا ريغب يرارسلا نع لزعلا راج تلذلو

 ةءارقلا هذه و هلايع رثك اذا لجرلا .لاعا نم اوايعتلا نأ سئاط أرق و - عيرالا جوزت ىلا ةفاضالاب دحاولا

 تيدح يف هاربر هزوهما 1 ناوريجادطت يلا وعملا ثنيح نم هللا ةمحر يعقاشلا ريسفت دضعت

 1 اع لادلا نوكس و نداصلا مثغب نوتقدص رقو - ةددصلاب اهل هذع هللا ىذر سابع نبا ىضق معيرش

 ناصلا مضب ممم يرق و - قرع نزوب ةقذص عمج لادلا نوكس و اصلا مضب 7-0 فيفخغت

 هلا هبهرو هايا هاطعا اذا اذك هلحن نم [هلكن ] ةملظ مطاوع كلكوقك ةثكند ليعتحرمار فيقول ىلا

 اقسو نيرشع دادج ىثلعت تنك يناهنع هللا يضر ركب يبا ثيدح هذهو - الر ةلخن هسفن نم ةبيط ىع

 ياا ةلحن ى هتاقدص ءاسخلا اولحأاو ليق اذ ءاطعالا ىذعمب ءانيالاو ةلحخلا نالردصملا ىلع اهيباضتلا واع ةيلاعناب

 سوفخلا ىبيط نيلحان نيتاقدص هوتأ يل نيبطاخملا نم لاعجلا ىلعرا - مكسفنا ةبيط نع نهروهم نهوطعا
 و ةدذع نم ةيطع هللا م ةلحن ليق و - سفنالا ةبيط نع ةاطعم ةلوحذم ىلإ تاّكَدَصلا نم وا - ءاطعالاب

 فعمل + هب يدي ي ||ذك لحتتي نالف و لجنلاريخ مالسألا ةلجأ و ةلملا ةلحنلا ليقو - نهياع هنم الضفت

 ةعرش هللا نم اغيد يأ تاق ىنمللا نم الاح نوكت نا زوجت و - اهل لوعفم اهنا ىلع ةذايد نهروبم نهوتا

 ةجفذلا كلأينه نولوقي اوناك و مهتانب روهم نوذخ اي اوناك مهنال ءايلوالل ليق و جاوزالل ٌباطخلا و  همرفو

 مسا ىرجم راج [ هلم ] يفر يضلا ههمظعُت يا كلام هب يفنتف اهرهص ذخات ىونعي تنذب هلدلوت نمل
 ومو. تاوبشلاكذةدعب مكلذ نم ريك م مقبلا لك ىىلاعت هللا لاق امك كللذ نم ءيش ىع ليق هناك ةراشالا

 عياوت دلجلا ىف هناك »ع » هلوق.يف هل ليق هنإ ةبور نع يور اه برعل اةاوقا نم ةعومسملا 2

 اواو تلقول كنال قادصلا وه و تاقدصلا ىذعم يفوهام ىلا عجريوا - كاذ ناك تدرا لاقن * قبلا
 ه6 0 ماعم سا

 زيبمت [ اهفن ]و قدص | لبق هناك ني حاشا نم نكاو قدما هلوق وحن وهف ىنعملاب لمَ مل نما دص ءاوكلا
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 5 اولوعت الا ىنولايللذ ماقبل تنزل لصالة اولدعت ال مافخ ناقءانلا جزار“ قسلثو ىلثم

 ةديزم ال نا ىلع ءانلا منفب اوطسقت يعخنلا أرق و - ماتيو مثايا لصالا و. ىمايا ليفامك بملقلا ىلع ةميقي

 مرحام نيذم .نال [ماسلا نم ] مكل لحام [ ْمُكل باط امه ] ار ١ متفخ ناو ديري ملعي لكل ين اهلثم

 ءالقعلا ريغ ىرج“# نيرجي ءالقعلا نم ثانالا نالو ةغصاا ىلا اًباهذ اص ليف و - ميرحتلا ةيا ىف ىتاللاك

 تعنم املا و ةرركم نادعإ نع ةاردعم عر ةمكتو ناقمل مكلاميأ تكلم امرأ ى لاعت هلوق ةذص و

 لوقت فيرعتلا مالب نفرعي تارك ذو اهرركت نع اهلدع و اهغيص نع اهلدع نيادعلا نم اهيف امل ٌفرصلا

 مكل تابيطلا اوحكناف ةريدقت باط امم لاعلا يلغي صنلا ليلو 0 و تالثلاو ىنثملا جذي نالف

 17 ىف مئاذلل قلظأ .ييانلاا|تلطلتي نافل اكيراناطنرا وانت اوف ويشكر يقي ةىدعلاا اذه قا رودعم

 اذه اومستقا ةعامجلل لوقت امك هل قئاطا ىذلا ددعلا نم كارا ام عمجلا ديري مكاذ لك بيدصيا ربركتلا ببجوف

 لوقت تبهذولو 00 6 4 لاثملا ىف واولاب ءاج امك تملق - وا نود واولاب فطعلا ءاج ماف

 ىلع الا هةومسنقي نا مهل غوسيال هنا ثملعا ةعبرا ةعبرا وا ةثالث ةثالث را نيمهرد ىيمهرد لاملا اذه اومسنتا

 تيلثت ىلع عضعب و ةيذثت ىلع مسقلا ضعب اولعج# اهنيب اوعمجي نا مهبل سيل و ةمسقلا هذه عاونا دحا

 نا ةريرحت و - واولا هيلع تلد يتلا ةمسقلا عاونا نوب عمجلا زيوجت ىذعم بهذ و عيبرت ىلع هضعبو

 واش نا عمجلا قيرط ىلع ءاسنلا نم اهحاكن اودارا نم نوحكانلا ذخاي نا قالطا ىلع تلد: واولا

 كملت و ميهاربإ أرقو - كلذ ءاررام مهيلع اررظحم اهيف نيقفتم ااش ناو كادعاا كلت ىف نيفلتخم
 م0, . عاام ا ل 2 5 رم

 اهقوف اميف لدعلا كرت متفخ امك كادعالا هذه نهب [ اول رددت ل مكفخ ناف ] عابر و ثالث نم رصقلا ىلع عبر ر

 لدعلا متدج و امذياف لدعلا عم رودي هلكرمالا ناف اهار عمجلا اورذ و ةدحاو اوراتخاف وا اومزلان [ ةدحاوف ]

 506-5 مو ] ةدحاو مكبسعتف وا ةدحاو تقكف وا ةدحاو عنقملاف ىاع عفرلاب ةدحاوق عرق و - هب مكيلعف

 ددع تيئوت الو رصح ريغ رص ءامالا نهب و ةدحاولا ةرحأ١ نيب رسيلا و يبلانا لوس [ر اما

 تلدع .تثللفا ما نيذم ترثكا كليلع ال رئاهملا نم ةنوم كفا ابغش رصقا و ةعبت لقا نونا يبرمعلو

 ةراشا [ كلذ ]+ ْثََلم نم ةلبع بنا نبا أرق - لزعت ما ما نونع تلزع لدعت ملوا مسقلا ىف ىبذيب

 اذا الوع نازيملا لاع مهلوق نم اوليمت ال نا نم برقا [ اولوعت الا ىندأ ] يرسنلا و. ةدحاولا رايتخا لا

 هل لاقف مكاح هيلع مكح ايبارعا نا يورو - راج اذا همكح يف مكاحلا لاع و لئاع نالف نازيه و لام

 55 هدو هوس مج - 0 َُ 5 ُّك -

 اورو لا ااولوعت:الا ملس وبهلإ:و هيلع هللا ئلص هللا, لومر, نع اهنعيهللا يضر ةشياع تزور دق و - ليلع لوغتا

 لجرلا لاع كلوق نم لعج نا هيجروف مكلايع رثكي الا اولوعتالا رسف هنإ ئعناشلا نع ئكحب ىذلا و
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 عع ءاسخلا ةروه اسما نم مل باط اَم اوعكلاَف ى مليا ىف اوُطسْقتأا ملقخ ناو

 ع ءزجلا 7 5 2 0

 ل 007 اوسر اي اولاق رزولا يقب و رجالا تبث رجالا تبن مالسلا هيلع لاقف هللا ليبس ىف هقفنا هلام | اوُقْلا ضبق
 مالغلا رجا ثبث لاقف هللا ليبه ىف ةلام قفني وهو رزولا ي ةب فيكن رجالا ثبت هنا اذنرع دق هللإ

 نئماديلا "'لامياوهأو مارحلا 2 داق بيطلب تيا اوُْدِْتَت وو ] ةدلاو ىلع رزولا يقبو

 اولدبتست الو وا - هناكم ةولكاتف ضرالا ىف ثوثبملا هللا قزر و بسس اكملا نم مبا امو مجوز لالعلاب

 ىنعمب ٌلعْفتلا و اهنم عروتلا و اهظفح وهو بيطلارمالاب ىماتيلا لاوما لازّتخا وه و ثيبخلا رمالا

 كسلا موك اهف ءرعش» ةصرلارذ لاقراهيتسالا ىنعمب رخانلا و لاجعتسالا ىعمب لجعتلا هذم زيزع ريغ لاعفتسالا

 ناوه ليقو - هتلدبتسا و رادلا هثفلختسا ام مولاي و كارا * لدبتملا فلختسملا ورادلا نع « اولمحت نيذلا
 وه امنا لدبتب سيل اذه و ةنيمس ناكم ةلوزهم ةأش لعجب نا يدسلا نعو - اديج دذخايو اددر ى 5

 5 يلاوصا. اولك انا الو ] يببصلا لام نم ةنيمس ناكم ءافجع هنم لخايف هل اقيدع مراكي ناالا ليدبت

 مهلاوصا و مكلاونما نهب اوترْفَت ) ىتح قافنالا ىف اهيلا اهومضت الو هّدقيقحو اهعم اهوقفنتالو [ ًُ ا

 ةدحو ىماتيلا لام لكا مهيلع مرح دف تلق ىناف - لالعلا نجب و هنيب ةيوست و مكل لح: ال انب ةالابم هد

 موقزر امب ىماقيلا ”لاوا .نعب نينغتسم اوناك اذا مهنا تلق - اهعم هاكا نع يبذلا كرو ملف مهلاوما عم و
 ىعتف كلذك نولعفي اوناك مهنال و ققحا مذلاو غابا مبقلا ناك اهيف نوعمطي كللذ ىلع مه و لالح لام نم هللا
 بوح بويا ما قالط نامالسلا ةيلع هلوق هنمو ميظعلا بمندلا ( ككل * مهلرجزا نوكيل مهي عمس و مهلعف مهيلع

 باح ىيرقو - ابوح بوحي باحر دصم وهو ءاعلا متفب ابوح نسعلا أرق و - اريبك اميظع ابنذ ناك هنإ لق هناكف

 مهلاوما لكا يف امو مانيلا ىفقيالا تلزن املو * ٍترطلا و ٍدرطلا و لاقلا و لوقلا باحلا و بولا ريظن و
 نوجردي اوذخاو ىئماقيلا قوقح ين طاسفلا فكرنب بولا ,مقعلب موقحلي نا ءايلوالا فاخ ريبكلا بوحلا نم

 لدعي )و نيقوقحب موقي الف تلملاو ينامثلا و جاوزالا نمر شعلا هقحت تناك امير مهنم لجرلا ناكو مهتيالو نم

 اوآلقف ءاسنلا نهب لدعلارت اضيا اوفاخناهنس متجرحتف ىماقيلا قوقح يف لدعلا برت مقفخ نا مها لهقف ننهي
 كتاتر او 0 نيرو ل بعهترم وهو هنع باتوا بمنذ نم ع نم ىنأل تاحوكنملا ندع

 نوجرحتب ال اوناك ليقو - بنذ لك يف مئاق مبقلا و هعجقل هذع باي و بينذلا نم رعبا نإ بمجو امنا هذا
 انزلا اوفاخف ىماثيلا قح يف #5 دغخ ىنا مهل ليقف ىماتيلا ةيالو نم نوجرحتي مه او؟انزالا 1ىن

 اهل ةميتيلا دج) لجرلا ناك ليل  تاسرحملا لوح اوموحت الو ءاسنلا نم مك لحام [ 27

 نيفعضا فاخف ىبنم رشع هدنع تعمتجا امير ةريغ نع اهب اًذض اهجوزتيف ادن نورا لامج نال

 اوطسقت )ل نا متفخ نا مهل ليقف نبل بسجب اميف طرغي و نهقوقح نيماظي نا نهل بضغي نم دقفو
 عمج وهو روكذلل لاقي امك ىماتيلا ثانالل لاقي و - مك باط ام نهريغ نم اوحكلاف ءاسنلا ىماتي يف

 نا
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 اريدك ابوح ى أهلا كَ مكلاوما ى 2 مهو 1 0 الو  ينيظلاب َتيِبَعلا ا مهئاوما 5 ارا

 ركذب نولءاسقياوناكو اقلاخ مهل ناب نورقي اوناك مهنا ىنعملا و - هب لءاستيامس ماحرالا ورا ىقني امم ءاح نالاو ىنعم

 اوقتا و وا -اهوعطقت الف ماحرالا اوقتا و هب نودشاننت يذلا اوقتا و مكقاخ يذلا هللا اوقتا مهل ليقف محرلاو هللا

 امك نكمب هنماهتلص نا همساب ماحرالا نرق ذا لجو زع نذأ دق و رهرلا راكذابو هراكذاب نوفطاعنت يذلا هللا

 مطعاف محرلاب فلأساذا و هطعاف هلل اب كلأساذا ىسحلا ىغ و - ًاناسحا ١ نيدلأولابو هيا ل ادعت لإ لاق

 تشب لصاولا اه انا [ذاف شرعلاب ةقاعم محرلا سابع ىبا نع يور ام هانعم و - شرعلا دنع ةنجخ مهرللو

 مكى ال لوقي لاقف م مك اوريخت مالسلا هيلع هلوق نع ةنيبع + ىبا لكسو  هنم تبيخحإ عطاقلا ءاتااذاو ةكملكو هب

 لالعأ| عضوملا هلراقخي نا هتلص لواو ماَحرالا و 3 , ولات ىلاعت هلوق عمست ملا لالعلا ىف هدلو عضي نا كلذو

 هتوبش عبني ءوس عضومص ةعضي الو ةوعدلا بنلتجاو ةحصلا راتخب مث رجلا رهاعلل امناف ةبسن الو ةمحر عطقيالف

 ةلمرلا ةذم و كارفنالا ميلا مهذع اودرفناف مهّرابا تام يذلا لا ] « هللا نم 1 ةاوشاو

 تلق نآف - تابمالا لبق نم مئاهبلا ىف و ءابالا لبق نم يسانالا ىف متهلا ليق و  ةميتيلا ةردلا و ةمينيلا

 نإ ئرسأك ىمني ىلع عمج نا - ناهج و هيف تلق - ىماكي ىلع ضيرمك ليعف وهو ميتيلا عمج فيك

 لئاعف ىلع عمجب نا زوجب و - نورامأك ىلاعف ىلع ىلعف عمجي مث عاجوالا و تافالا ىداو نم مقييلا

 مسالا |كدق قح و بلقلا ىلع ىماشثي مث مئاني لاقيف سرافو تسحاص وجت ءامسالا ىرجم ميتهلا يزعل

 اوغابي نا لبق هب اومسي نا بملغ دق هنا الا دابالا نع كارفنالا ىنعم ءاقبل رابكلا و راغصلا ىلع عقي نا

 لز مهيلع نوسرقي و مهريغ نولفكي ًةافُك اوبصتنا و مهيلع مئاق و لفاك نع مهسفناب اونغتسا !ذاف لاجرلا غلبم

 نسافعلا كلغ اما بلاط يبا ميني عطس راقلار هيلع ذللا كولا نتنرك لوقت لطرح طنط# وأ مسالا اذه مهنع

 دعب متيإل 7 هيلع ةلوق اما و ةل اعيضوت همعرجح ىف ايشان اريغص اهيلع ناك ينلا لاحلل ةياكح اما و

 ةلوق ىنعم امف تلق ناف - راغصلا ماكحا هيلع َرِجُب مل ملتحا !ذا هنا و ميلعت الاوه امف ملعلا

 ر ءاهلولا اهيف عمطيال نا لاومالا مهئاقياب و راغصلا ىماتبلاب كاري نا اما تلق - مهلاومأ ىمنتبلا اونأو

 ةفرذعمر يغ ةملاس اوغلب اذا ىماقيلا يتات ىتح ةفطاغلا مهيديا اهنع اوفكي و هتاضقو ءوسلا ةالو و ءايصوالا

 ةئاخاا ىمست امكرغصلاب اوغلب اذا مهدهع برقل را سايقلا ىلع ئماقي مهل ةيمست راجكلا داوي نا اما و

 سنوأ نا اولطمي الو غولبلا دح نع مهيلا مهلاوما عفدرشوي ل نا ىلا ةراشا ةيف نا ىلع اهعضو دعب ءارشُم

 نافطق نم لجر يف يه ليق و - راغصلا و ىماتيلا مسا مهنع لزي نا لبق اهوتوي نا و دشولا مهل

 هلاو هيلع هللا ىلع ىبنلا ىلا اعفارتف همع ةعقمف لاملا بملط غلب املف مهي هل خا نبال ر يثك لام ةعم ناك

 هيلا هلام عفدق ريبكلا بولا نم هملاب قوعت لوسرلا اذعطا و هللا اذعطا لاق معلا اهعمس املف ثارذف مل و
 23 1 5 5 2 2 قلاع : نحت

 املف هئنج ينعي هراد لحب هناف |دكه هبر عطي و ةسفن رش قو نم و ملضاو ةلاو هيغل ىلع لاقف
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 هناك فرذحم ىلع فطعي نا امهدحا - ناهج و هيف تلق - [اهجوز اهتم لح و ]ةلوق فطع مالع تلق ناف

 مكبعش ىذعملا و -هيلع نئذعملا ةلالذل فذحاننأو ابجي انام قلختو اهأدتباو اهأشنا ةدحأو سفن نم ليق

 ثم َو ]اهعالضا نم علض نم ءاوح اهجوز قاخ و بارت نم اهأشنا هذا يهو اهنغص هذه ةدحاو سفن نم
 اهنم مهقلخ ةيفيكل ليصفتو نايب يه ةفصب اهغصوف -ثانالا و روكذلا امهو سنالا سنج يمون [ اًمهذم

 ةيلعهللا ىلص هللا لوسر مولا 1 2 يدلل ّنماَّذلا اهيا ين باطخلا نوكي و مكقلَخ ىلع فطعي نا ي ذاثلا و

 مكّما اهنم قلخ و هنم عرفملا سنجلا ةلمج نم مهنا مدآ سفن نم مكقلخ ىنعملا و - ملسو هلاو

 مظن دادس هيضتقي يذلا تلق ناف -رصحلل ةنئافلا ممالا نم مكريغ [ًةاَسنو اره اجر امهم ثبو ]ءاونح

 هقلخ ناك فيكف اهيلع ثمعبي و اهيلا وعدي و اهبجوي امب ىرقتلابر ملا بيبقع ءاجي نا هنل ازج و مالعلا

 امم كلذ نال تلق  اهيلا ايع اد و ىرقتلل ابجوم هركذ يذلا ليصفتلا ىلع ةدحاو سفن نم مهايا

 اصعلا باقع تارودقملا نم ويش لك ىلع ارداق ناك هوحن ىلعردق نم و ةميظعلا ةردقلا ىلع لدي

 نا ميقحف مهيلع ةغباسلا ةمعنلا ىلع لدي هنالو هباقع ىشخب و هياء رداقلا ىقُتي نا ىلا يدوي هينرظفلاذ

 اميف هوقتي نا يهر ةصاخ ىوقت ىرقنلاب دارا وا  اهركشب مايقلا نم مهمزلب اميف طيرفنلا و اهنارفك يف وقتي

 كتدح منيب لصو يذلا مكبر اوقتا ليقف ةلصو مهياع بسجت ام اوعطقي الف مهنيب قرقحا ظفحب لصني

 اذه و هنع اولفغت ال و هيلع اوظفاحف ضعبل مكضعب ىلع بسب اميف ةدحاو ةمورا نم ةعرفم اناونص مكلعج

 [دتيمربخ وهو لعافلا مسا ظفلب امهم ثاب و اهجوز اهنم قلاخ و ئرقو - ةروسل ١" ىناعمل قباطم ىنعملا
 حرطب [نولءاست] ئرق و - نيبملا ىف ءاتلا ثمغالاف هب نولءاستت عي نواس هقلاخاوهر يدق فارم م ورو7 لو

 فاظعتمالا ليبع ىلع اذك لعفا محرلاب و هللاب لوقيف محرلاب ل مكضعب لاسي يل ةيناثلا ءانلا

 لالهلا تيار كلوقك عمجلل نولععت عغوم نولعاغت ليقن محرلا و هلااب مريب نولأست وا ةحرالو هللا كدشاناو

 ب.مخلاف - ثلا تاكرعلاب [ماَحْراَو ] يرق د وعم عر اروعيم هد قولان أرق نم ةءارق هرصنتو - الذي ءارت و

 ديزب تررم كلوقك رررجملاو راجلا لح“ ىلع فطعي ىنا را  ماحرالا و هللا| اوقتاو .ىلع اما -.نيهجو ىلع

 سيل و رمضملا ىلع رهاظلا فطع ىاعرجلاو - مارا 5 نولداست دوعسم نبا ةءارق ةرصختو - ارمع و
 و ديزو هب تررم كاوت يف اناكف دحاو يشك رورجملاو راجلا و ةمسك لصتم لصتملا رمضملا نال ديدسي

 بسجو و زج# ملف ةملكلا ضعب ىلع فعلا هيشا هرركتل لاصتالا دتشإ امان لاصتالا يديدش ديزو همالغ اذه

 تررمو !ديزو كلدبار كلاوذ ةعص ىلا ئرت الا ديز مالغ و ةمالغ اذه و ديزب وهب تررم فكلوقك لماعلار بركت
 اهريظن وراجأا ريركت ريدقت ىلع اهناب ةءارقلا هذه ةحصل لَحمُت دق ورركتب مل هنال لاصتالا وقي ملامل ورمع و ديزب
 ىلع كلاذك ماحرالا و ليق هناك فوذعم ربخ أ دبتمهنا ىاع عفرلاو بجع نم مايالاو كبامف « ع« رعاشلا لوق

 ع ءاصخلا 0 روسي
 م

 ا
 اعويروحا

 اذ ع



 مع ءاسنلا اةروس

 ردو

 3ع ١1

 ( مم" )

 مو م ءد هس” سم هل م مرد مر م كااءاف

 9 باسعلا 00 نابت هيد سل 9 الف ةسكللا تيب نري ل لَ يعشخ
 < و رو 527 وعمر

 5 نوح ملم هللا اتا و ل“ اوطبإو و ارباَص و اوربا اوم يذلا اهيا

 44 210 اعوكر نررشع و عبرا و ةيأ نوعبسو عبس و ةئام يه و ةيندم ءاسنلا ةروس 0
 © ما نمعرلا هللا مك 07 7 ه ؟ايراعألا مل 6

 2 ه سمع < 27

 نيد ىلع اوناك مورلا نم ةينامث و ةشبعلا نم نيثالثو نينثا و نارجن لها نم نيعبرا يف ليقو - باذكلا

 فلذو ةيبرعلاب ةيطع ةمحتا ىنعم و ةشبعلا كلم ْئ يشاجفلا ةمحضا يف ليق و - اوملساف مالسلا هيلع ىسيع

 اولصف 07 السلا هيلع لاقف م اشو 6 0 هيلع هللا 3 هللا لوسر ىلا مالسلا هيلع ليثربح هاعن تام امل نإ

 يشاجنلا ريرس رصباف ةشبعلا ضرا ىلا رظنو عيقبلا ىلا جرخف مكفرا ريغب تام مكل خا ىلع
 ىلع سيلاو .طق'ةري ١ ينارصن يلع ىلع ي يأصي اذه ىلا اورظذا نوقفانملا لاقف «لرفغتسا و هيلع ىلصو.

 3 2 ه ص معم

 1 ص 1 ناو نلاعت ةلوقك دول لصفل ا | مها ى اع ءادتبالا ملل تلخدو * تازنف هيد

 م آل نمي لعاف نم لاح [ هلل نيعشخ ] نيباتكلا نم[ مهلا لنا ام و ] نأرقلا نما ميلا | لنا 3
 7 آ َكلئلوأ]مهرابك و مهراجحا نم ماسي سل قفياك[ ةيلكاتت هللا تباب اب نورتشيل] عمجا 2 م

 مكتب - نئترم مهرج نون وي فذلوأ | هلوق يف ةودعو مرورج ل عدا ام ىل م 1 00

 م ة انباامإ رز تلك يف هسارسل اسبلت لانا ةدمحر ن 0 م نيلفك

 0 باصو ] هفيلاكتو نيدلا ىلع [ اوربا ] * دعوملار كذ دعب بسيرق تأل نودعرت ام نا داري نا زوج# و - رجالا

 يرباصملا و -اتابثو مهذم اربص لقا اوذوكت ال برحلا دئادش ىلع ربصلا ىف : مهوبلاغ ي ١ ناهجلا 3 هللا ءادعإ

 اوميتا و [ اوطبآر و ] ةتبوعص و ةتدشل اصيصخت هيلع ربصلا بمجب ام ىلع رجدلا دعب ركذر بصلا نما

 هب نوبهرت للا طاير نم و ىلاعت 1 اوم ٍنيدمرتم ابيع علك نيطبإر اووقتلا

 7 ناك هللا ليبس ىف ةليل و امويطباز م مسار هلاارةيلع هللا ليل قرنلا عانوا قو و هللا ردع

 أرق نم مّلس و هلأ 2 هللا ىَلَم هللا لوسر نع - ةجاعل الا هتولص نع لذفني الو رطفي ال همايق ورهش مايص

 ركذي يذلا ةروسلا أرق نم مالسلا هيلع هذع و منهج رسج' ىلع اناما اهنم ةيا لكب ىطعأ نارمع لآ ةروس

 سلا كل زل عما يقدس اوس ةقيعل ني نتن ناجم

 < 2 حس
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 1 يمس مرام 4 فق 50 9. ممسسص 2عجو ه0 منع عشا ا[

 نارمعلاةروس 7 لهج مهدرام م 7 ليلق عانم ق دآلبلا َّ ورك يذل لا ا ّآ © باول ع ةنذع ةللا و

 و كم هرر مم وهم

 "ع ءزجأا هللا دلع نم لَ اه نيدلخ رهثألا هنت نم يرججت تْذَج مهل مهر اولا نيدلا كل © كاملا سكي
0-7 

 موك نم 50 < -

 "ع ملا نأ امو افي لنا ام و هللاب مدري سل بذقلا ٍلْهَأ نم نإ و © راب يَح هللا دنع ام و
 تكلا

 رفعج نع يور و.- ةرابغلاو لهجلاب لمعلاب هيلا ل وصوم باوثلا ىري ل نم ىلع ليتر ايليا

 ًرتو - كارا ام ةاطعإ و فاخن اممهللا جنا اًنبَر تازم سمخ لاقف رما هبزح نم هذع هللا يضر قداصلا
 هنا الا مهل باجسإ هنا ىلاعتةللاربخا مث اذبر تارم سمخ اولاق مهنا مهذع هللا ىكح نسحلا نعو  ةبآلا هذه
 هللا لوسرل باطغلا [ ترمي الإ «داعدلا يدي نيب هميدقت نم بالف هب باجتتسي ام و ءاعدلا عفار كلذ عبتآ
 نوبسكني نالجلا ىف مهفرصت و ضرالا ىف مهطسبت نم ىرت ام رهاظبررتغت الوايندلا ظرظح ةباصاو لخاعلا فدو برطشملا و قزرلا ةعم نم هيلع مهام ىلا ظنت ل يا دحا لكل وا ماس و هلأو هيلع هللا ىلم

 ناار 0 كاسي كلا يل ل را ل ينو ل نورجفي و
 اميف هللا ءادعا نا نولوتيف شيعلا نيل و داخرلاو بمصخأا نم هيف اوناك امن نوري اوناك نينصؤملا نم اسان
 هيبلع هللا ىلص هللا لومر رتخي ناز اج فيك تلق نان دهجلا و عوجلا نم انكله دق و ريخلا نم كرذ
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا يناثلا و - مكنرغي ال ليق هناكف اعيمج مهباطخ ماقم ةباطخ مىقين 1 بطاخبب مهمذقم و مرقلا ةردم نا امهدحا - ناهج و هيف تلق - رارتغلا نع بذي ىتح كاذب ملسو هلأ و

 تيم ص اس ع نيف نوتتا هكون تيتو هيع ناك ام هيلع هاف مهلا رورغس ريغ 3 ملس و ةلاو

 ًطاَرَصلا اندها رمالا ىف هلوق ريظن يبنلا يف اذه و نيبذكملا عطت 2 نيرا ناك عدوك ال

 بطاخملل ىئعملا فلا تيس اداب يهنلا لعج دقو اونما اونا يذلا ا ميقتسملا

 و هيلبسملا عقتميل" سرثعلا عقمف'هيرتغال هزغاولا كلقفلا 3 / بدلا لردع ليددنغلا» ليفت" قلما اةفنلو

 دالبلا ىف بلقنلا وهو لياذ عاتم كلذ يا فردذعم أدنبمر بخ [ لِي عامم ] ةغيفخلا نونلاب كلذرمد ال ىيرق

 ين ليلق هنادارا وا باوثلا نم هس يك وا ةرخآلا ميعن نم مهتاف ام بذج ىف هنلق دارا

 لعجي انم.لثمالا ةرخالا ىف اهندلا انم ملسو هلا و هيلع هللا تضل لوز نأع نيف لئاز لكو هئاضقنال هسفن

 لراخللماقياص [لْزلا ]و لزّخلا* مهسفنال اردهمم امم ءاسو [ نابملا سْنِبَو ] عجري مبرظنيلف مهلا ىف ةبعص ! مكدخا

 هباصتنا و « ان ه1 تافهرملا و اذقلا اخاعج « انناض شيجلاب رابجلا اذا اكو هرم يكرتكفاو لاق

 هذاك دكوم ردصم ىنعمب نوكي نأ زوج و - ماللا لماعلا و فصول "اب اهصصخشلا تنِج نم لاعلا ىلع اما

 راكفلاا زك ةيطيفتإكالس [ٍراَربأل ريح ] مئادلاريثكلا نم [ هلل ١ دنع امو ] هللا دنع نم ءاطع وا اقزر لوق

 اولا نيل نى عيدعملا نب هني 0 شمعالا و براعم" ىب ةملسٌم أرقو - لئازلا ليلقلا نم

 نفاخ فاطم لم الزي و شعوبا هللا كنف ين تلزن دهاج“ نع [ بشكلا لهآ نم نا و ] ديدشقلاب
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 ريب اَجْلَساَم ه كاعيبْلا فلن فا“ ةميقأا موي ان -5 و كلسر ىلعاتتد عوام انتا اهرازبالاعما 0

 6. مدعم -ٍ وم 2 هجم و د5 هع ف ملال م م عم و2 - معلم

 اودوإ ار مهرايد نم اوجرخلاو اررجاه َنيدلاَف ضعب ن نم مكضعب 00 اك نمع مكدص لماع لمع عيضا الينامهبر

 1 مود همهريدس 6 م قدهد دو معمر معسمسام 6 م مح 6

 ّ مللا دنع نم ابو أ اهنطت رم يرجأ تنج مهنلخدالو مهتايس منع نرفكأا اولذفو اولتُكو يليبس يف

 مهئلمج يف نيدردعم ,بحتب نيصوصخ# [راربألا عم ] انرئاغص [ ًانتايس ] انرئابك [ [ نيون ] ءاونما نابوا

 فلوذ يف دعولا ةلص هذه ىلع [ فلسر ىلع ] باعصاو بحاصو بايرا و برك رابوا رب عمج راربالا و

 يدانملا ركذ عبتا فيك هارتاا ىلسر قيدصت ىلع اَنتْدعراَم ىنعملاو  ةعاطلا ىلع ةنجلا هللا دعو

 الرخم انتدعوام يا فرذح#+ب اقلعنم نوكي نا زوج و - ىيدصتلا وهو انما هلوقو لوعرلا وهو ناميإلل

 ةنسلا ىلع ليق و لمح ام هيلع امناف كلذ نولمح“ لسرلا نال فكلسر ىلع الرمح و كلسر نئلع

 هللا ر نع امرراجتاب هللا اوم ور تنيك تلق لاق ءاذعلا ىلع ةرضنلا] كافقرو د بازئلاوه ىوعوفلا و كلل

 ءاجألا نم بابوه وا نكاعيملا زاجنا بابسإ ,ييلع ظفحت اميف قينوتلا بملط ةاذعم تلق - داعيملا فلغت ال

 نرودصقي مهل روفغم مهنا ممملع عم نررفغتسي مالسلا مهيلع ءايبنالا ناك امك ةل عوضخلا و ىلاعت هللا ىلا

 ةبجتسي ملو *ع+ هباينسإ و ءلباجتسإ لاقي « ةيدوبعلا ءاميسوه يذلا ءاجللا و هيلا عرضتلاو مهيرل للذتلا كلذب

 7 ىيرتوإ  قوقلا,ةدارا. عيلعرسمل ابيزززرادلا ةفانحب نيلع منفلاب كيرق [ عبضأ ال ينآ ] « بيج" كاذ دنع

 لما معئانا و مروكذ عمجي يل [ ضب نم مُكضْعْب ] لماعل ناهب [ ىثثا رار كك نم ] ديدشتلاب عمم
 ةلصو دارملا ليق و - مكداحتا و مكلاصتا طرغل هذم ةناكرا ةلصا نم يلارخالا نم مكنم دحاو لكف نحاو

 يور و - نيلماعلا ةدابع هللا دعو اميف لاجرلا عم ءاسذلا ةكرش اهب تنجب ةضرتعم ةلمج هذه و مالسلا

 يدنا ] * تزذف ءاسنلا ركذي الو ةرج#لا ىف لاجرلا ركذي هللا عمسا ينا هللا لوسر اي تلاق ةملس ما نا

 لامعالا هذه اولمع نيذلاف لاق هناك ميخفتلاو هل ,يظعتلا ليبس ىلع مهنم لماعلا لمعل ليصفت [ اررجاه

 اع ! 0 رجالا نم مهنيدب هللا ىلا نيراف مهئاطوا ن ء ةرجاهملا يهر ةقئافلا ةينسلا

 | نم [ يلبس يف ف : اوذرأ و ]| فسغلا نس نوكشملا مفسر اوأشن و اهيف اردو يتلا مهرايد نم

 21000 كيرق و - اودهشُتس | و نيكرشملا اوزغ و [ ودك اولد و ] نيدلا ليبس ديري هيبسبو

 ولم و - لوعفملل يناثلا و لعافلل لوللا دانب ىلع اوُلتُك و اولَتف و ديدشتلاو فيفختلاب ميدقتلا ىلع لَم و

 هلوق نال [هللا دثع نم ] اييوثتراٌةباثا ىئنعمب دكوملا ردصملا عضرم يف [ ًاباوَت ] لعاغلل امهءاذب ىلع اوك و
 هريغ هبيثي ل هلضف و هتردقبو هب صنخب يا لّتَم [ةدفعو ] * 0-50 ىنعم يف ْمُئاَحْدلاو مَع نفك

 ميلعت اذه و هترض-ع+ نكي مل نا و هكلمب و هب هماصتخا ديري ديرت ام يدنع لجرلا لوقي امك هياع ردقي او

 نسح بمجري امب مالعإ و لاهتبلا باب نم ابر بركت و ٠ عرضتيو هيلا لهتبي فيك ىعدي فيك هللا نم
 ىلاسكلا عامطال عظقو هفيلكت ةبوعص ىلع ربصلاو هللا نيد يف قاشملا لامتحا نم ةباثالا ىسحو ةباجلاا



 (مه9)

 ه7 د
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 و كاليعلا ةروس. نهماظلل امو“ هنيزخا دقفراذلا لخدت 3 نم كلل 3 © راّثلا كا اَنقَت كبس ط طاب اًده تفاح انير

 اع هرجلا اًقتايس نعرف اَنيونُد انفع 539 انساك مكبرياودمأ نأ َن اميل يدان ايداَنُم اَنْعمَس ان دبر © راَصْنَأ نم

 اما

 زازا هل رقكتا هيلا. ليا ةوظتماوفغ 0 اقلاهمتو ابزءاسكل نإ" تبعا اقف فخلال لاو مىجنلا ى |١ رظنف
 الكيف تينت وةدلغجلاكلهذك «ةلكفلا" نيقاوا زممعرك# زول ملت و هلآ و ةيلع للام وبنلا "لاق

 يبرر - ةركفلا لثمب تراذتسا الر نازحالا لثمب كرولقلا «كلينع مدا كالا عرزلل ءاملا ثدحي امك ةيشخلا

 ريل 5 ناك ةفاف:: يتم قرب, نسوي لع ينولضفت ملسو هلا و هيلع هللا خولط يبنلا نع

 ردقي ) ادحا نال بملقلا لمعوه يذلا هللا رما ينركفتلل كلذ ناك امنا و اولاق ضرالا لها كمع لثم

 نولوتي يا لوقلا ةدارا ىلع [ الطاب اًذه تقلخ ام ] ضرالا لها لمع لثم موهلا ىف هحراوجب لمعي نا

 هدفلخ لب ةمكح ريغب اطاب اقلخ هٌّدقلخ ام ىذعملا و. - نيلئاق نوركفخي ئنعمب لاحأا لح“ ينوهو كاذ

 بائدجاو كقعاط بوجو و فتفرعم ىلع مهل ةلداو نيفلكملل ىكاسم اهلعجت ناوه و ةميظع ةمكح يعادل

 ىلا ةراشا اذه تلق" ناف - عطب ماو ىصع نم ءازج هنا راما باَذَع انقَ ملوذاعب لضر ككلذلز فكتجتالتب

 ضرالا و تاومسلا قرلخ# يف ىنوركفتي و ليق هناك قولخملا هب دارملا نا ىاع قلخلا ىلا تلق - اذ ام

 ليق هناك قولخملا ىنعم يف اهنا ضرالا و تاومسلا ىلا ةراشا نوكي نازوجب و - اهنم قلخ اميف يا

 ْئدَْي نارا اذه نا ىلاعت هلوقك ميظعتلا نم برض اذه يف و اطاب بييجعلا قولختلا اذه تقلخ ام

 5 ناو ثمبعلا نم هيزنتلل ضارقعا [ فداحتس ]و اذه نم الاح الطاب نا موقأ يه ه ىَنَلل
 ه2

 وم2م2960 ل6 هر

 فردا نم م مالك ين رحت وراق قع هل اود ريظن وهو هئاز ثا ين ثغلبا دق [ هكيزخا دقفز +« ةمكح ر يغب ايش

 ردا لخُدي م ىلا ةراشا مالا [ نيملظلل او ]* قيس هقف انال: قبس نمو كرذا دقف نقلا 0

 اديز تمعمس و اذك لوقي الجر تمس لوقت « اهريغ الو ةعافشب [ ةلرصات الف ] راخلا لخدُي نم ناب مالعاو

 ء كلانغاف هذع الاح هةلعج وا علف امد ا و كىنإل عومسملا فنذعتو نفقا ا عملا عتوتف ملكقي

 ىن ةدئاف يلف ثلث ناف -هلوقوا نالف ملك ثعمس لاقي ناو كب هنم نكي مل لاحلا وا فصولا الولاو ةركذ

 ّىدانمال هنال ىدانملا ناشل اميضغت ناميالاب !ديقم مث اقلطم ءادخلا ركذ تملك -يداخير يداذملا "نيب عمجلا

 بهذ قاطأ اذإ يدانما| نا كاذو مالسالل يدهي داهب تررم كلرق هوحن و ناميالل يداخي كافم نم مظعا
 يداعلا فىلذكو عناذملا ضعبلوا لزاوخلا ضعب ةيافكلو| بوركملا ةثاغالوا ةرئاخلا ءافطلا را برحملا دانم ىلا مننولا

 مالسالا يدتيو ناميالل يداني تا اذان كلذ ريغو يارلا دادسل يدهي و قيرطلل يدب نم ىلع قلطي دق

 هيلاو هل هادان و هيلا و هل هبدن واذك ىلاو اذكا هاعد لاقي و هتمخف و يداهلا و يدانملا ناش نم تعئر دقف

 يداذملا و اعيمج ىناعثا و ضاصخخللا ىلعم و ةياغلا ءابقنا 0 ذعم نإ 0 ا قيرطال ةادد ةوعأ 1

 ' وفم يا [ اوما نا :]*« نارغلا نفك نب" دمحم نم رد كير لْيبَس ىلا عدا هللا ىلاوعُدأ - لرلااو
1١ 0 
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 ضرالا و تومّسلا قلخ يف نوركفتي و مهبونج ى |يوعق و مايد هللا نوركذي ى نيدلا

 اهريدم ةمكح اريدنم اهردقم 5 ةردق ى اركفنم بئاجعلا هله ةلمح ين املج و بكاوكلا هله ند ةنيز نم

 يذيربخا اهنع هللا ىغر ل نبا نع و -رظنلا نيبو كنيب لاحت و ردقلا كبرذاسي نا لبق

 بجع هرما لك تلاق مث ثلاطا و ثعكبن ملس و لا و هياع هللا لط هللا لرسرا خم ثيار ام بمجعاب

 ينذات ل ل له ةشياع اي لاق مث ىداجب ه دلج قصلا ىتح ينال يف نكي يتليل يف يناتا

 ةبرق ىلا ماقف كلل تنذا دق كلوه بسحار فيرق بحال ينا هللا لوسر اي تلقف ير ةدابع ىف ًاليللا يل

 غاب ىنحي 0 لعجو نارقلا نم أرقف ىلصي م 8 مث ءاملا بص نم رثكي ماو ًاضوتف ثيبلا ىف دام نم

 ةعوسد كثار ىب يدب لعجو هيدي عفر مث ” يكبي لعج و هيلع ىنثا و هللا دمعت سلج رث ةيوفح عومدلا

 ىلا رفع دقو تقل هللا لوسراي هل لاقف ىكبي هارف ةادغلا ةرأصب هنذكي لالب هاتاف ّضرالا تلب دق

 ىلع هللا لزنا دق و يكبا ل يلام و لاق مث اروكش !دبع ىوكا الفإ لالب اي لاقفرخات امو فكينذ نم مدقت ام

 نمل لبو يور و اهيف ركفتي مل و اهأرق نمل لبو لاق مث ضرألا : , تومسلا قلَذ ي 3 يف نا ةليالا هذه ين

 !ذأ ناك 7 ةياع هللا ىلص يلا كا ههجو وللا مرك نير عت و هيكف نيب اهكال
 م

 لجيلا نايكح و - صْرَلا 1 ةيضونل يقأخ يف ة نأ لوقي مث ءامسلا ىلا رظني مث كوستي ليللا نم ماق

 عم] هلخلك اقف ءلاخت ملف ع تن اهدبعف ةباحس هئلظا ةذس نيتلت هللا ع اذا ناك ليثارسا ينب نم

 لعل لاقربتعت ملو ءامسلا ىلا ةرم ترظن فلعل تلاق ركذا ام لاق كتدم يف ىذم ثطرف ةطرف لعل

 نولخب ال عاجطض او ىوعق و مايق نم اوناك لاح يا ىلع ابثاد اركذ [هللا نوركذي ] * كاذ نمالا ثيتوا امف تلاق

 اولعجف ىأصملا ىلا ديعلا موي اوجرخ مهنا ةع امجو رهيزلا نب ةورع ورمع ىبا نع و - مهلاوحا بملغا يف ركذلاب

 نعود مهسادقا ى اع هللا نوركذي اوماقف كَ 1 امايق هللا ا ,لاعت هللا لاقاما مهضعب لاقف هلاإ نوركذي

 نولصي هانعم ليق و هللا ركذ رثكلف ةنعأا ضاير ين عتري نأ ببحا نم ملس و ةلأو هياع هللا ىلصيبخلا

 امئاق لص نئيصّصلا نب نارمغل ملسو هلأ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مهنعاطتسا» يسحن ىلع لاؤحالا ةذهين

 ا غل  دعق د اذا ل داح يق ةادسي هنإ 5 ةةينح يبا دنعو - تااراطلوا ىلع ضيرملا

 مني ] نيعجيطضم و ادوعق وامايف ليقوناك هلبق ام ىلع افطع لاعلا ىلع بصن [ مهيونج لك لحب

 ع 8 0 00 ١" مص6

 اممم اهيفربد 05 و اهكعنص عاديا و ماظعلا مارجللا هده عاردخا هيلع لدي ام و [ضرألا و تومسلا قلخ عَ

 هذا كرولا نايفس نع و  هناطلس ءايربك و عئاصلا ناش رظع ىلع هبتاجت ضعب كلاردا نع 0 34

 نم مدلا نوجا ناك و هيلع ىشغ 2 بكاوكلا ىار |, املف ءامسلا ىلا ةسأر عفر م نيكعكر ماقما| فلخ

 مسار عفر نإ ةثارف لع 58 لجر امذيب ملسو هلا ر هيلع هللا ىلص يبذلا نعو - ةتركفو هذزح لوط



 ( عا )

 م نارمعلاةروس ومحب نأ نوبحت و اونا امب وحرف نيل ن 00 نورتي اك سد * يلف انما قاما بش ُ 5 8 ةازبصاو ا طع: قدح 22م2 مورس مهم
2 

 5 مهموم س 2 ٠.2 0 هر و 20

 ٍج رجلا 2 ضرألا و تومسلا كْلُم هلل و © مَا ُباَدَع هلو * باّذعلا نم ةزاقمب ملجم دف اولعفي مل امج

 اكد <17 ب امل

 6 5 بابثآلا ى أرال تيل راها و ليلا ِفآَتحلاَ ضرألا و تومسلا ٍيقلَخ يف نأ ريت هي 3 ندووع هللا

 هذعدللا يضر ىلع نعو - لأسي ىنح هلهج ىلعتكسي نا له اجل لحب الو هملع ىلع تكسي نا ءاملعلا

 ةنومدكي الو - هدايه 0 - اومّلعي نا م اعلا لها ىلع ذخا ىتح اوملعتي نإ لهجلا لها ىلع هللا ذخا ام

 سقت يع ىف لييبا يني ىف انحف ويلان ديرك فطام ة يكد هلو اقدم بيغ مهنال ءايلاب

 يناثلاو [ نوحرغ نيدلا ] ىنيلوعفملا دحر لش وبهنإب وهيك للا كلم هللا الح سلا
 02ه 1 همس ةعس 5 هدوم < هد

 دسحت الف نيسحت ال ترقاو - ن نيزئاف مهتبسحت الف مهنبسحت ال ةريدتت ديكات مهبسحت الف ةلوقو ٍةرافمب

 لرعرا- لوسرلل لعفلا نأ ل انوابااسالعلاو ءايلاب 'هيسحتالف -ندسحت الو نينمؤملا باطخ ىلع ءابلا مضب

 لزذاب ناوعنملا قو يرحب ا دل لعفلا نا ىلع يناثلا ىف اهمضو لوالا ىف دابلا يتفر ءايلاب ررمع وبا

 ممتيسحتب لف و نيزئاف نوحرفي نيذلا مسفنا ىيسحتال ىنعمب ةزاغمب نوحرفي نيذلا مهنبسحت ال ىلع فرذعم
 هم ٍءعرووم <

 - ايتام دعو ناك هل ىلاغت هللا لاق لعف ىنعمب نالمعتسي ًءاَج و ىتا و اولعف امب [اونا امب] ىذعمو ه«ديكات

 هللا يضر يلع نعو - اوطع 1 ىنعسب اون ىرق 3 اواعف امب نوحرفيي با ةءارتوة يلع لدتو- ايام تنج دع

 لأم ملس و ةلآو ةيلع هللا ىأص هللا لوسر نا يور - ةنم ةاجنمب [با دعا نم ةزاقمب ] ىنعمو هاوُثرأ امي هذع

 اوحرف و هيلا اودمحتسإ و هوقدص هذ مهنا ةورا و هفالخب هرربخا و قعلا اومتكف ةالابنلا (ايدراطم ؟يش ىع دوبيلا

 اولعف امب نوحرفي يذلا دوهيلا نيسحت ال يل مهديعو نم لزنا امب هالس و كلذ ىلع هلوسر هللا علطاف اولعف امب

 نم جان زبه نان ابع دياز تارا نم اولعفي مل امب م هدمحت نا نوبح# و كيلع مهسيلدق ى

 تعن نامثك نم اولعف امب نوحرفي ليق و -ةيرودلا لق نم ةوثرا امب أونرأ امب نوحرشي ل ىذعم و ب | ذعلا

 اوعّدا ثميح مخاد عابتا نم [ًولعفي مل امباودمكب نا نوبحت و] ملسو هلا ر هيلع ملئ اع لا

 ةيلعيتللا كافل لور يرش || نع اوفلخت مود مه ليف و  هنيد ىلع مهناو ةيدوبيلا ىلع ناك ميهاربا نا

 مهليق و - جورخأ كرتب هيلا اردمحتسإ و فاخنلا ىف ةىلصملا اوإر ,هناب هيلا اورذتعا لغق املف ماس و ةلااد

 نردمحاسي و مضارغا ىلا كلذب مهلعوت و مهتقفاذمو نيملسملل ناميالا راهظا نم اوتا امب نوحرفي نوقفاذملا

 ةنسحب يتاي نم لكل الماش نوكي نا زوج# و رقع ذاطبال ةقيقحلا ى اع هولعفي مل يدلا ناميألاب مهيلا

 َكْلْلُم هلو ] « هيف سيل امي و دهزلا و ةنايدلاب ةيلع اونثي و سانلا "يي وتاب برفق
 ُ اا 56 < 0 مه د ا! عد 2 همام اه

 ادرار تيل ] « يباع ىلع ردقيومف [نرددت ءئشرلاك قاع ملل رمل فلمي وهف [ ضرألا و تومسيلا

 لالدتسالا و رظنلل مهرئاصب نوحتفي ىيذلل [ بابا ىلوأ ] هتمكح رهابو هتردق ميظعو عناصلا ىلع ًةحف |و

 كينيع الما راغصلا مئاصفلا ىفو - .رطغلا بئاجع نم اهينامع ىيلفاغ مئاهبلا رظن اهيلا نررظفي الو راجتعالا و
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 تلذذ ا اتكو اوج نا نسكن د هرم او 0-5 كك

 0 هر م مد عمد تس مض ام و 02 ودام اس تق عوج سموم < 6 مريرعم همام

 مهروهظ ءارو «وددخف كذومنكت او لا د بنل ا ريل قادم هللا دَخا ذا ل 56 روكا منع 0

 هل لصح دقف [راف نقف ] ةلجعب:بذجلا وهو حزلا ريركت داعبالا و ةيحذتلا [ةحرخزلا ] « روجالا ضعبن

 لهن و دمرسلا باذعلا و هملا طغس نم ةاجنلا ءارو زوغلل ةياغالو هب زافي ام لكل لوانتملا قلطملا زوغلا

 هللا ىلَض يبنلا نع و - باملا ىف زوفلا كدنع هب كردن انل اذقتو مهللادلخملا ميهخلاو ىلاعت هللا ناوضر

 مويلاو هللاب نمْؤي وهو هنينم هكردتلف ةنجلا لخدي و راذلا نع حرخزي نا بمحا نم ملسو هلا و ةيلع

 «دابعلا قرقح و هللا قوقح ىلع ةظفاحملل لماش !ذه و هيلا ىتوي نا بحي ام ساذلا ىلا ىتاي ورخألا

 ناطيشلا و ةتءار و هداسف هل َنيِجتي مث هيرتشي وس ورا ءانطنلا للا ن رتذ ينذلا عاتملاب اهندلا ةّبش

 اب ردنا! كسا نمو شان الوهن نوف اهردإ نمل دهيم يبت لبا يعش او كنوز قتطفلا اره

 دئادشاا و ىىذالا نم نوقليس ام لامتحا ىلع زوتعلا وتطول كنزتا جرتشوملا قطرخا + 2 عاتم اهناف

 اهركنيف تغب ةدشلا ةبيصت نم قهري ام مهقهري ال نردعتسم مهو اهوقل اهوقل اذا ىتح اهيلع ربصلا و

 تفوانملاعاونأ' نيم: اهيلع وري اهو حارجلا ون سالا و "لذقلا 'نسفنالا:ئف' دالبلا و'- ةلطفت اهنم ٌزمكشَتو

 لها نم ىنوعمسي ام و تافالا نم اهيف عقي امو ريخلا لبس يف ٌقافنالا لاومالا ىفو - بياصملا و

 لا كفك قرارك د اهتزاز لنا نت ةيظضت زا جراقإالا# ازا خل ظمأ ففيفعلا ى 6 : ىعاطملا باتكلا

 يذب نم و صاخشق نم و نيكرشملا ضيرحت و 0 هلا و هيلع هللا ىلم هللا لوسرل هاجه نم فرشالا

 مزعلا بمجبامم يارومالا تاموزعم نم [ روما مز 3 م] ئوقتلا وربصلا ناف [كلذ ناف ] ريضنلاو ةظيرق

 « اوقنت و اوربصت نإ مكلذب ال هللا تامزع نم ةمزع كللذ نا ينعي نوكي نا هللا مزع امم وا رومالا نم ةيلع
 هي 2 <

 مههلع دكا باتكلل ريمضلا [ [ نخيل ] باككلا لها قاّديم هللا دخا كمقو ركذاو [ هللا 0 داو ]

 و 2

 هودجخف ] ىلعفتل هللا هل ليق و ةيلع مزع !ذا لجرلا ىلع دكوي امك هنامتك بانئتجا و باثكلا نايب باجبا

 ٌلثم ربظلا ءارو ُثبخلا و هيلا اوتفتلي مل و هوعاري مل ىنغمب مميلع هديكات و قاثيملا اودبُدف [ مهو 0

 نوخام هنا ىلع اليلد هب ىفك و هينيع نيب هاقلا و هنيع ٌبصن هلعج هضيقن و ىادتعالا كرتو حرطلا ىف

 ةملظلا ىلع ليهست نم دساف ضرغل أيش هنم اومتكي ال ناو ةوملع امو سانلل قحلا اونهبي نا ءاملعلا ىلع

 ةراما الر هيلع ليلد الامم ةيقنل وا ايندلا ماطحر ةعفنم رجل را ,هراسمل بالجتسإ و ىسوفنل بسبيطت و

 مجلا هله نع املع منك نم ملس وةلاو ةياع هللا ىلص يبخلا نع و ٍِ مهريغ هيلا بسذي نإ ةريغ و ملعلاب لخجلوا

 تذكول هللا و لاق و بمتكلا هذهب كبذعي فوس هللا ىرا ينا بول لاق هنا سواط نع و ران نم ماجلب

 نم دجال لحي ال ىظرقلا بسعك نب دمح# نع و - فبذعيس هللا نإ ثيارل همتكت امك ملعلا تمنكف اين
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 4 نيِذْلآ 5 دييعْلل | ماب ع ا ميديا ْتَمَدَك امي كلذ © قرع ادع ]ركوب لوكا

 يلبت ]م ل ا دق 0 ط ركل) هكا نايرعب نينا ع لوس مون ل نا ده هللا نأ

 "-َ ا ا وو « س.ع ه2 مدرج عص يمص ه 0-0 مس سمس مهرعمو

 اج كلل نم لسر بدك نتف كبد نان © نيقدص ملاك نإ مهومكلتف ملف مثلف يذلا و ثنيبلاب

 م م ّ ه مموممو مرر تايم و

 نخز نمف ةميقلا مود مكروجا نونوت امنا و * تملا ةقئاذ سفن لك هرِئنَل بلا و ريل و , تنيبلاب

 تثلزنف هلاق امم لحج و ملس 2 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا داكشف كقنع تبرضل دهعلا نم مذيب راذذهب

 -[يقيرصلا ٌباَدَع ] اوقوذ ةميقلا موي مهل لوقن ناب مهنم مقتننو [ وقود لوقت و ] ةلولغم هللا ني مهلوق دوعن و
 قف قذ هذع هللا يضر ةزمحل نيفس وبا لاق و قذ و سحا هذم مقتملل لاقي صّصُخلا نيملسملا متقذا امك

 ةيمستو ءاهلاب ٌبشْعيَس جرعالا و نسحلا أرق و-ءايلاب َلوَُيو لوعفملل ءاذبلا ىلع ءايلاب بئس ةزمح أرق و
 نآل يديالا رّكذ و - مهباقع نم مدقت ام ىلا ةراشا [ كلذ ] « زكرد ناقير وزعم ب ارت

 هاوق فطغ ملف تلق ناف - بيياغتلا لهبس ىلع يدبألاب عقاولاك لمع لك لعجف نهب لوازي لامعالا رثكا
 مهحارتجال اكيرش ديبعلل مالظريغ هنرك لعج فيك و ميديا تصدق اَم قلع ديِبَعأل ب 0

 نا لدعلا نم و مهيلع لداع هنا ديبعلل ماظريخ هنوك ىذعم تلق - بيذعتلا قاقحأسإ ىف تايسلا

 لرسول نموت ناب اناصوا و ةيرونلا ىف انرما [ ًآنْيلا ديع ] نسحملا بيثي و مهنم ٌءيسملا بقاعي
 ليئارسا ىنب ءايبنا ناك امك هلكاتف ءامسلا ىمران لزنت انابرق انيري ناوهو ةماخلا ةيالا هذهب ًانّيناي ىنح

 ءارتفا و ةلطاب ىرعد هذهو هلكاتف ءامسلا نم ران لزنكت وعديف ىبذلا موقيف نابرقلاب برقي ناك مهنيا كلت

 تايالارئاسو نذا وهف ةزجعم و ةيأ ةنوكل الآ هب ىتألا لوسرلل ناميالا بمجب مل نابرقلا راذلا لكا نال هللا ىلع

 ىتلا ةريثكلا تانيبل اب مهؤاج مه ءاجبنا نا هللا مهعزلا دقو تايالا نيب نم ىلاعت هللا هذيعي نازوجي الف ءاوس

 ناميالا نا نيقداص اوناك نا مهولنق ملف اهوحرتتا يتلا ةيالا هذهب اضيا مهزاج و قيدصتلا مهيلع تبجوا

 -[ م ممل يدلي و درا تر ياا 5 نان - نمل هريظن و نيتمضب نابرقب كرداو كامن

 امم ىذعما يبا الاف امل ن َنودوعي مث ىلاعت ةلوقك ةادومو رانلا هلكات نابرق مكلوذ نم ةومتلق يذلا ىنعمبو ةانعمتلق

 هذهو روبزلا و ليْجنالا و ةبروتلا [ يملا بنكلا و] فّحَشلا يه و ريزلاب اخ لها فهاصم ينءاولا

 َنَاَذ يدبزيلا أرق « دوبيلا بميذعت و همرق بسيذكت نم ملس و هلا و هيلع هللا قلم هللا لؤسرلا ةيلطت

 - ليلا هللا ركاذ ال و هاوقك بصنلا عم نيونتلا حرطب توملا ُةَقئاَذ شمعالا أرق و -. لصألا ىلع توملا

 ملل نبال نوتومت مكلك نا ىلع هب ةلاصتا تعلق - [ مكروجا نوفوت 37 و ] ىلاعتهلوق هب لصتا فيك تلق ناف

 - روبقلا نع مكمايق موي اهنوفوت امنا و مكتوم بسيقع مكيصاعم و مكتاعاط ىلع مكروجا نوفوت الو ثوملا ن ١

 تلق - ناريذلا رمح نم ةرفح وا ةنجلا ضاير نم ةضور ربقلا نا ىرري ام يفن مهري اذهن تفلقب لاك

 كملاذ لبق نوكي امو مويلا كلذ نوكي اهليمكت و روجالا ةيفوت نا ىنعملا نال مهولا !ذه ليزت ةيفونلا ةملك
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 25 مو ىردي2 50 - صر و 2[ د بمر همس سو وم ض همهير» هرعومس

 0 م اقره هلت مولا ملاعب لخات نذل نيستا رده ملتعوجا مَاتَ

 6 55ه مم روسو سل دام نر عمرو ل َِط هرم ج

 هرردبح ةرساعت امي هللاو داق اخ ةبلتا ةميقلا مدي مب ارلخت م لوطي مهمل

 سد د مص
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 قحريع يبن مهانكاو اولاق ام تتكلم * هاَيِنكا ن در ريت هللا ل م جدلا ل عَ كل

 ىاع اعلطم ةدلحو هوماعت و هردق قح ةوردقت ناب[ هلسر و هللاب ارم تابيغملا ضعبب ةربخيف | دا

 مهربخا امبالا نورجبخ الو هللا مهملع امالا نوماعي ال نيبتجم |دابع مهوماعت ناب مهلزاذم مهولزنت ناو بوجغلا

 افداص نمح# ناك نأ نررفاكلا لاق يددسلا نعو - يش ىف ف بميغلا ماع نم اوسملا و بويغلا ىم هب هللا

 الو يل افوذح# افاضم ردق هانلاب أرق نم [ يي « تازذف ر فكي نم و اذم سؤي ىم انربغيلف

 هللا 0 نيس يل ل نم كلذكو [ مهل اريخ وه وصي لقا ىلع عم

١ 

 - : ب هيد تاره 004

 للصف وه و هياع نولخ## ةلالد هفدح غوس ا خوه مهاخ 00 ىيذلا ىنبسحت الو ةريدقت -

 دن سدط مص م2

 مهلاثما يو قوطاا مازلا هب اولخاام لابو نومصزليس يا 0 : هلرقار يسفت [وفرطيسا رهردخ سشمعالا أرقو

 ين اهترطي ةيح ةوكزلا نم هب لخب ام لعجب ليق و - مذي و اهب بسي ةنيب ءاج اذا ةمامعلا قوط اهدلفت

 هلا و هيلع هللا ىلص يبخلا نع و فلام اذا لوقت و هسار رقذت و ةمدق ىلا هنرق نمهشهنت ةميقلا موي هقنع

 4 5 505 ض 901 03 ب ا ضب : 00-7

 هلل و ]*ران نم قوطبنوفوطيس ىعخللا نع و - دوسا عاجشب يور و عرقا عاجشب قوطي ةوكزلا عنام يف ماسو

 الو هكلمب هيلع نولخ# مهل امف ةريغ و لام نم هاميلها ةثرارتي امم امهيف ام هل و يا [ تومُسلا تاريم
 هو موس مسموم توم مور هرج 2

 ءاقلاف ءايلا و ءاقلاب نولمعت امب عرق و - هيف نيفاحتسم مكلعج امم وقفنا و و هوحن و هليبس يف هنوقفني

 نيح نوهيلا كلذ لاق [ هللا سل ] ءرهاظا ىلع دبر و ديعولا ىف لبا ىه و ثافنلالا قيرط ىلع

 ءازهتسا نع وا كل ذل ىاقنعا نع ةولوقي نا اما ولخب الف اًهَسَح انك هللا ضربا يأ 08 ىلاعت هملا|لوق اوعمم

 ةيلع فخبرلهن | هل هللا عامس ىنعم و  مهرفك يف نيدرمتم نعالا ردصت ال ةميظع ةملكلاف ناك امهياو نارقلاب

 امك هاسذنا اذماع يف هنيثنو هظفحفس رإ ةظفعلا فئاحص يف [ او اولاق ام كك م هأفك هل دعا ةناو

 ركذ .تلق - اذبنك دقل و ليق دهر بتتس نلاق مل : هللا عبس انقل لاق فيك تلق نأف - بوتكملا ثبثي

 ةذيودتو هتابنا ادبا اذتوفي ىنل ىنعمب ديعول ١ ةهج ىلع َبشكَدَس لاق مث مسقلاب ادكوم الرا عامسلا وجو

 اذه ناب و ناوخا مظعلا ىف امهناب اناذيا هل ةنيرق ءايهنللا مهلتق لعج و [ يبذل مهلنق ] انتوفي نل امك

 دعبتسي ما ءايبنالا لتق نم نا و قباوس هيف مهل و رفكلا ىف ءالصأ مهناو مئاظعلا نم ةوبكر امه لواب سيل

 ركبيبا عم بنك ملس الا ةيلغافللا لص هللا لزضررمبا جزر د لوقلاراذهز ل ذكي ىلع ءاردجإلا هذم

 هللا ضرقي ناو ةوكزلا ءاتيا و ةولصلا ماقا ىلا و مالسالا ىلا ,هوعدي عاقتيك ىنب نوهي ىلا ةخع هللا يضر

 يذلا الول لاق و ةهجو ىفركبوبا همطلف ضرقلا اذلأس ىيح ريقف هللا نا يدوميلا صاعذف لاقف اذسح اضرق



 ماا

 مسا مم 0 - ه تم هرخم دم

 1 * بيلا نم تيلي ىنح هيَ مدن اص ىلع نينمؤملار ريل هللا لكاس © ندب ْباَدمْلَ

 مهو هر هوه را

 اونمؤت نا و < ءلس وهللاب اوُنماَ تي نم لس نم قد هللا قلو بيغلا ىلع ”مكعلطيل هلل ناك

 تلق مهل هثالما يف ىلاعت هلل اضرغ مثالا دايدزا نوكي نا اج فيك ثق ىاف - امن ارد ردم يل

 دابلا نم تجرخ و ةقاغلا و زجتلل رزغلا نع تدعق لوقت فارتالا ضرغب ةلع لك امو ءامال ةلعوه
 ةلع لعج مثالا دايدزا كللذكف بابسا و للع يه امنا و كلل ضرغب اهنس ءيش سيل و رشلا ةفاخمأ

  برحلا نع دوعقلل ةلعزجعلا ناك امك ءالمالل ةلع مثالا دايدزا نوكي فيك تلقا اف 2 ةعف اهبسرو ةللمالل

 ىلع هيبسب و هلجا نم عقو ءالمال ناكف امثا نودادزم مهنا ءيش لعب طيحملا عللإ ملعا 0 نا ان

 نيسحب الو ىنعم ىلع ءايلاب نسا ةيناثلا متفو ىلرالا رسكب باثو نب ىيحب أرتو - زاجملا قيرط

 0 ين امن هلوق و ناميالا ىف اولخدي و اوبونيا وه امنا و نولعفي امك مثالا دايدزا انءالم | نا اورفك نيذلا

 ماعلا 0 و هيف اولمع نا مهسفنال ريخ ءالمالا نا هانعم و - هلومعم و لعفلا نيب ضارتعا مهسفنأل ريح

 [ نيب باد مملو ] .هلوق نعم افغ تاق ناف - ةبوقعلاب ةلجاعملا كرت و ةدملا ميسفتب مهيلع هللا

 ليق هناك لاعال واولا و بيذعتلل و مثالا ةدايزل انءالما نا اوجسحت) و هانعم تلق - ةدارقلا ةذه ىلع

 صاخلا نينمؤملا طالتخا نم جاع مكن ل يفذلا ديكاتل مالا * نيب باذع مهل ادعم امثا اودادزيل

 2 -ز يم نم يمي ئرقد صاخمل | نع قفانملا لزعي ىنخ [ بيلا ى نم َتْيِبْح ازيمي يحيا ىيقباذملاو

 نيقدصملل تلق ملا يف باطخلا نمل تلق ناف ههيَم ىذعمب زاما نم زيمب ريثك نبا نع ةيارر يف

 متنا يذلا لاعلا ىلع مكذم نيصلخملا رذيل هللا ناك ام ليخ هناك قافنلاو صالخالا اها نم اعيمج

 ىتح اعيمح قيدصخلا لع مكقاغتال مكقفانم نم مكصلخ“ كورعي ال هذإ و ضعبب مكضعب طالخخا ىن م اهيلع

 هللا ناك امو ] لاق مث مكلاوحاب هرابخاو ملسو ةلاو هيلع هللا ىلص ةيبن ىلا يحرلاب مم مهزيمي

 لوسرلا رابخا دذع اومهونت الف بويغلا ماع مكنم ادحا يتؤيل لا يل [ بيغلا ىلع 2 مكعاطيلا

 ىنكلو اهئاميا و اهرفك نع ربخ#ف هللا عالطا بولقلا ىف ام ىلع عاطي هنا خلا نصالخا وز لحتلا قام

 هبلق يف نالف و قافنلا هبلق يف انالف نآو اذك بهغلا ىف ناب ةربخب و هيلا يحويف لوسرلا لسري هللا

 مكك 1 ١ ناري نازوجت و - 5 ىلع هعالطا ةهج نم اال ىلاعت هللا رابخا ةبج نم كلذ ملعيف صالخالا

 ضر اهيلع ربصي ال ىتلا ةبعصلا فيلاكتلا مكفلكي ناب بنيطلا نم ثيبخلا زيمي ىنح نيطلتخم

 ارايع كللذ لعجيف هللا ليبس يف لاومالا قافنا و داهجلا ىث جاورالا لذبك مهبولق هللا نميلم | ىنيدلا

 ميل نمل ليارتسلا قرط نم ضعب بملق ينام مكضعب ملعي ىتح مكرئامضب ادهاشو مكدئاقع ىلع

 مكذم ادحا عاطيل هللا ناك امو هب هللا رثاتسا امم كلذ ىاف اهيلع عالطالاو رودصلا تاذ ىلع فونولا

 هلسر نم ينجم هلا نيلو] اهيلع اعلطم اهدساف نم اهعجح“ فرعي ىتح بولقلا تارهضم و بسهغلا ىلع
 برع
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 آلا هللا ديري * اي هللا ارضي نل مهنا رْفكْلا ىف نوعراسي نيذلا نزعت ال و © نينِمْم منك نإ مسالا ردع روش

 اعدرجلا

 3 ع

 » 0 - 3 حج 0

 5 0 ل ناميأاب عملا 1 نيل نإ © ميظَع ٌباَذَع م © ةرخآلا ىف اًظح مهل لعجب

 56ه هريس وه هو ا 53 2

 ِج املا اردادزيل' مل يلع ان ' مهسفناا ريخ مهل يل تك يأ 0و © ميل باد مهل و

 [رْفكْلا ىف نوعراسي ] هامل لا اذحا ن كن 3 رإ ناقل بفرحأ ىلع هللا راكنو شم اواتوت» نا يضنقي

 ىع اودترا موق مه ليق و - نيف[ جنما] نم اوقفان نيذلا مهو ةبغر دشا هيف نوبغري و اعيرس هيف نوعقي

 دادترا و قفان نم قافنل نزح نا لوسرلا قح نم و [ َكلْذُْحَي ل و ] هلوق ىنعم امف تلف ناف - مالعللا
 اور نمل ] هلوق ىلا ىرت لا كيلع اونيعي و كورضي نا فرخأ كلونزعي )ل هافعم تلق - دترا نم

 نيب مث مهريغ ىلع !دئاع كلذ لابو ام و مهسفنا ريغ رفكلا ىف مهتعراسمب نورضي ال مهنا ىنعي [ ايش هللا

 [ مهل ] باوثلا نم ابيصن يا [ ةرخآلا ىف اظح مهل َلعْجَي لآ هللا ديرب ] هلوقب مهيلع هلابو دوعي فيك
 مهل هللا لعجي ال ليق اله ثلق ىناث  همفن ناسنالا هيره ام غابا كلذ و [ ميظَع بدع ] .باوثلا لدب

 مهبيذعت و مهنامرح ىلا يعادلا ناب راعشالا هتدئاف تلق - ةدارالا ركذ ىف ةدئاف ياو زها نااطخ

 مهغولبو ناّيعْطلا ىف مهيدامتا ل هوا 0000 زدنرزب-- اق

 ]ريركت نوعي نااما [ نمار ردا 03 نا ] همممحري ال نا ديري نيمحارلا محر! نا ىتح هيف ٌةياغلا

 قئفان ىميف اصاخ لوالا و راغكلل اماع نوكي نا اما و - مهيلا فاضا امب مهيلع ليجستلا و ديكاتلل مهركذل

 ررضلا نم أيش ىنعملا نال ردصملا نا ىلع وا مالسألا نع دترا وا نيفل تملا, نم

 يا هنم لدب [ ْمِسْعْنَل ريخ مه يلمت امنا ] و بمصن هاقلاب أرق نميف [ اره َنْيدَلا ]ءررضلا صعب و

 ٌبُسْح' مآ هلوقك نيلوعفملا نع بوذي ةزيح يف ام عم نأ مهل ر يخ نيرفأكلل يلمنام نا نبسعتال ر
 لل رو يرد عا عيش ردغباسم ألا لعند ر ينضب نرد مازوت كا
 تاق ناف نان - فحاصملا ظخ ىخ مامالا ةنم عبي و فلاخ# الف ةلصتم مامالا ىف تعو اهنكل و ةلوصغم

 - دحاو لوعفم ىلع نابسحعأ| لعفب راصتقالا زوجي الو نيلوعفملا دحا الا ركذي مل و لدبلا ءيجم مص فيك

 لوقت كارت الا ىحنما| مكح ىف هذم ٌلدبملا و لدبلا ىلع لبوعتلا نا ثيح نم كلذ مم تلق

 فرذحم فاضم رذدقي نا زوجب و  كلعاتم ىلع فكتوكس عانتم| عم ضعب قوف هضعب كءاتم ثلعج

 ريخءالمالا نا اررفك نيذلا لاح نبسحت ال ورا مهسفنال ريخ ءالمالا نإ باحم) ًاورفك نيدلا نيسحت الو ىلع

 راعتسم مهناش و مهتيلخت مهل ءالمالا و دج ييتاانمو ناب قاعتم لعفلا و عفر ءايلاب أرق سيف وه و مهسفنال

 ىنعملا و - مهرمع ةلاطا و مهلاهما وه ليق و  ءاش فيك ىعربل لوطلا ه1 ىخرا اذا ةسرفل ىلما نم

 اهنال ةلصتم بسنكت نا اهقح هذه ام [ مهل يلم امنا ] * مهلاجأ عطقرا مهعنم ىرم مهلريخ ءالمالا نا نيسحت لو

 ليقف مهل اريخ ءالمالا نوبسحب ال مهلاب ام ليق هناك اهلبق ةلمجال ليلعت ةفناتسم ةلمج هذهر ىلرالا نود اك
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 سباي و ليغلا بكري نالف لاقي امك ساخلا سنج نم هنا كلذ ليق تلق -:دحر ًابثملا وه معن ناك

 هنوماضي ةنيدملا لها نم سان نم ٌلخب مل كللذ لاق نيح هنال و درف كرب و دحاو سرف الا هلام ر دوربلا
 ىلا تلق - "هداف يف نكتسملا عجري مالا تلف ناف - هطيبثت لثم نوطبثي و مالك حاذج نولصيو

 ردصم ى ىلا وا - اذاميا مهدازف مالكلا ادع ميول يق دع ع وتحاذر عسج انت نسال جر زرع يعزكم

 ريت مهداز فيك تلق ناف - ةذحو ريع «ب ديرا اذا نمأذلا ىلاوا - هل اريخ ناك قدص. نم كلوقك اولا

 مالسالا ةّيمح اورهظا و كاهجلا ىلع مزعلا و ةينلا هدنع اوصلخا و. ةاوق اوعمسي ملامل :تاك - اناميا ةلوقم وا

 ةطيبثتر ثا ىلع. مهجورخ نال. و عجعلا رصافتب ناقيالا نادزي امك مهداقتعال ئوقا و مهنيقيل تبجثا كلذ ناك

 رمع نبا نع و - لمع ورارقا و كاقتعا ناميالا نال ناميالا ةلمج نم تاعاطلا و ةميظع ةعاط و 1

 كدي نحت ضقنوو ٌةْنَجلا!ةبحام 000 ىنح ديزي معن لاق صقني و ديزي ناميالا نا هللا آوسر اي انلق

 ناميا نزو ول هنعو  اناميا ىدزن اذب مق لوقيف لجرلا ديب ذخاي ناك هنإ هذع هللا يضر ومع نرعر ككراخلا هبلكاط

 هافك اذا ءىشلا هبسحا لاقي انيناك يا هللا ايسمما كلل اًنبسح ] « هب مجرل ةمالا هله ناميابركب يبا

 ين هنوكل هتناضا نا ةركنلا هب فصتن كبسح لجر اذه لوقت كلنا بسلا ىنعمب هنا ىلع ليلدلاو

 [ملل نم معذب ]رب ن نم اوعجرف [ اوُبلقنْأَف ] هوه هيلا لوكوملا معنو [ ٌليكول منو ةيقيقح ريغ لعافلا مسا ىذعم

 20 نا ريل سيل لوقك ةراجلا ىف .عبرلا وهو [ لْضَف و ] مهنم ردعلار ذحو ةمالسلا يهوو

 « مهجورخ و مهتأرجت [ هللا ناوضر ارا ] ودع ديك نم مهّؤسي ام اوقلي مل نوبت مهيب مل مكن نم

 رابعا فتخت سل ريسحت كلذ ين و اولعن اديف قيفوتلاب مهيلع لفت دق [ميظَع 0
 باوث هللا مهاطعاف اوزغ اذه نوكي له اولاق مهنا يبرو -”اؤه هبز اذاءامم مهسنا وضوحا ايس مهرب اطل

 ير ص اى

 هو ا ا نام 1 نطيشلا 4 23 3

1 000 0530 

 لوك يا ناطيشلا لوق مكلذ امنإ ىلعي تكئالضملا "لتلك ريدقت ىئلع نوكي نأ زوج# و - نيفس وبا

 وم ص م مدعو 0
: 

 ارق يلع 0 هياحسصا و 000 2 ىنيدلا ةءاجأو ١ مكفرخت أ مداجلوا فرك 1 + هللإ ةنعل سيلا

 وم دم 0

 عم ج وربخل | ىع ىيدعاقلا ةعايلوأ توحي ليقو - هوما ف هلوق و نايل إ موك دوعسم نبا و سابع نبأ

 تلق  ريسفتلا اذه ىلع[ ْشرَفاَحَ اف] يفر يمضلا عجر ملاف عاق ناف - ملس و هلاو ةيلطاللا قلص هللا لوسر

 اردهاجف [ ْىَدوُفاَحَو ]اونبجت و لادقلا ىع اودعقتن مهوفاخت الف ْمكل اوعمَج دك نساَفلا نا ةلوق يف ساّنْلا ىلا

 ا
 لاا سف ورب ةرسعرم

 نايمياللا نا ينعي اة قيدمؤم منثك نا ] هب مكرماي امم ىلا اوعراس و ملس و ةلاو ةجاع هللا ىلص ىلوسر عم
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 اعادرخا
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 نيدلل يف نم و - 0 ل ل ا

) 5+ ( 
 ع م6 موو 0

 ام دعب نم لوسرلا و 3 | ارباَجَتسا يذلا قف نينمؤملا رجا يصيب هل ةللا+ ناذو ا هللا نم ةمعنب
 هموم د رو ل ص

 كل اوعمج د سافلا نإ رباع مهل لاق نيذلا © مهظَعْرْجَ اولا و مهتم اولسحلا يدلل : حرقلا 1 2 00 6

 را ليما و هقتلا ركذ_ نامي فرم هلو مهيأ. َفرَخ لآ هلرقل نايب وهام هب قلعيل نورشُبنَسي

 افطع م هللا 8 كيرقو  عيضي الو مهل لصحي نأ ةتمكح و هللا لدع يف بسج# مهناميا ىلع مكرجا كلذ

 اهدضعت و يئامكلا ةءارق يهو ضارنعا ةلمجأا نا ىلع و ءادتبالا ىلع رسكلاب و  لْمَقلا و ةّمعلا ىلع

 ىلع بصنوا - نيذمؤملل ةفصوا - اونسحا يذل ةرجخ أد تبم [ ارباجتسا نيا ] مهي هللا هللا دبع ةءارق

 كلذ غابف عوجرلاب اومهو اومدن ءاحور'ا اوغلبف دحأ نم اوفرصنا امل ةباحم] و نيفس ابا نأ يور و - حدملا

 هباحم) بدنف ةوق هباحت) و هسفن نم مهيريو مهبهري نا كاراف ملس و هلآ و ةيلع هللا ىّلض هللا لوسر

 ةعامج عم يرخف سمالاب انموي رضح نم آلا دحا انعم ىجرخت ال لاقو نيفس يبا تسلط يد جرردلل

 ىلع اولماسحتف مقلا هباحصاب ناكو لايما ةينامث ىلع ةذيدملا نم يهر سال ءارمح اوغلب ىنح
 ” ىو اي

 ا ها مهو

 يذل نآل د مهم تشلصلا اوكمع 50 يأ هللا تعو + قيلاعت هلوق يف اهلثم نييبتلل اوت

 27 اهنع هللا يضر ةشياع يل تلافريبزلا نب ةررع نعو-مهضعبال اوقتاو مهلك اونسحا دق لوسرلا و هلل وباجُتسا

 ساقلا مهلا نيدلا]* :ريبزلا رركبابا ينعت لوسرلا وهل اوباجتس) نذل نمل
 ا 07 ارك يتلا نأ

 ملسو هلاو هيلع هللا ىّلص لاقف تُدش نا لباقلر دب مسوم اندعوم دمحم اي دححا نم هفارصنا دفع ىبدان ىيفس ابا

 هل ادبف هبلق ىف بسعرلا هللا ىقلاف نارهظلاررم لزف ىتح ةكم لها يف نيفسوبا جرخ لباقلا ناكاملف هللا داش نا

 مسومب يققلذ نإ ادمحم تدعاو ينا مهعن اي لاقف ارمتعم مدقدق و يعجشالا نوعسم ىب ميم يتلف عجري نا

 جرخ نا نكل و يل ادب دقو نبللا هيف برشن و رجلا هيف ىعرن ماع الا اذحاصي الو بدج ماع اذه ناو ردب

 دجوف ميعن جرخف لباا نم رشع يدفع كلو مهطبثن ةنيدملاب قعلاف ةأرج كلذ هداز جرخا ملو دمحم

 نرديرتف ١ دِيرْشَأا دحا مكنم تلفي ملف مكرارق و مكرابد يف مكوتا يارلاب اذه ام مهل لاقف نوزهجتي نهملسملا

 دبع نم بسفر نيفس يباب رثم ليقو - دحا مكام تلفي ) هلا وف مسوملا دنع مكل اوعمج دق و اوجرخت نإ

 لاقف جررخأا نوملسملا هركف مهوطبت نأ بييز نم ريعب لمح مهل لعجف ةريملل ةنيدملا نوديري سيقلا

 انكار نيعبس ف جرخث دحا يعم جرخ# ملولو نجرخال هديب يسفن يدلا و ملس و هلأ و هيلع هللا ىلص

 ىن يقلا نيح مالسلا هيلع ميهاربا اهلاق يذلا ةملكلا يه ليقو - ٌلْيِكرلا َمعنَو هلل انيستا انف حر

 ىلا اونرصنا مث اريخ اوباصاو اهوعابف تاراجت مهعم تناكو لاهل ينامث اهب اوماقا و اردب اوفاو ئتح راذلا

 متجرخا امنا, اولاق قيوننلايج هيج ةكضإ لهأ :نمسف ةكم ىلا نيفسوبا عجر ور نيمناغي نيملاس ةنيدملا

 نإ سانا ليق فيك تلق ناف  هباحم| و. نيفس وبا نورخألا ر نوطبثملا نولرالا سانلاف قيوسلا اويرشتل



 ( معو )

 ' 20 21 همعسمو هم هم < 6 5م 20
 م نارمعلاةروس هللا ممتا,امب امي نيحرف و نوقزري معبر دنع ءايحا لب انوا هللا لك ين 59 نيد ري الو

 ”مريب هممو*«< تموعمممةهري 2 سه ه<< هم ت*مو 6 ميو مهضوم <

 عاش نورشبتسي © ىنونزح# مهالو مهيلع نك اوُقَحلي مل يدب نورشبتسي و هلضف نم

 توملا بابسا دحا وه يذلا لدقلا متعفد نا مكنال مكذع نغم ريغ عندلا كللذ نا ينعي اليبس توملا عفد ىلا

 هذه اولاق موي تام هنا يور و -اهضعب مكب قالعقي نا نم مكل دب ل و ةثوثبملا هبادسا رئاس عفد ىلع .ارردقت مل
 ىذعم امف دوعقلاب مهسفنا نع لتقلا اوعفند مهنا يف نيقداص اوناك دقف تلت "نان اهتم نوعبس ةلاقملا

 نوكي ناو لاثقلا نغ دوعقلا اهببس ىوكي نا زوجي لتقلا نم ةاجفلا نإ انعم تلق - يقدم ْمُْدُكنإ ةلوق
 بيبيس نإ مكيردي امف لتقل لتاقي ملواو ةتاجن بمبس لجرلا لاتف نوكي دقو ةريثك ةاجخلا بابسا نال ةريغ

 نيقدص 8 نإ رخآ هجو و - ةريغ بمبسلا نوكي نا متركنا امو م ين نوقداص مكنا و دوعقلا مكتاجن

 ةلزتإو راق التت امك نيدعاق اولتل اردعق و مكوعاطا ول مهنا ينعي ان بوت انوار

 ىتح هبابسا عيمج اوءرداف توملا بابسال نيعافد الاجر 2 نا يا مهب ءازهنسا توملا سلا نع اوعرداغ

 نَبَسْحَي لَو ىلع ءايلاب كيرقو - دحا لكلوا ملسو هلاو هيلع هللا ىتم هللا لوسرل باطخلا [نْيَسْحَتلَو]|ءاوتومتالا

 نوكيو العاف [ الق يذلا ] نوكينا زوجي و - بساح نبسحت لوا ملس و هلأ و هيلع هللا ىلص هللا لوعر

 فذح زاج فيك تلق ناق .اناومأ مهسغنا اولد نيدلا ىبسحت الو يا اتاوما اولثف نيذلا مهنبسحت الوريدقتلا
 مه ىنعملاو [ ءاَهحآ ] هلوق يف أدنبملا فذح امك فذحن أدنيم لملا ىنوه تلق - لوالا لوعفملا

 ىئنعم ىلع بمصنلاب ًءايحاو  ديدشنلاب المو -نيسلا مكعب ل 0 ردو - امهيلع مالكلا ةلالدل ءايحا

 قزريام لثم [َيوُكرري] كبَر دنع ىيذلاف هلوقك ىغلز ورذ ةدنع نوبرقم [ مهب دنع ] ءاهحا مهبسحا لب
 « هللا قزرب مقنتلا نم اهيلع مه يتلا مهاعا فهو ءاهحا مهنوكل ديكات وه و نوبرشي و نولكاي ءايحالا رئاس

 مهريغ ىلع ليضفتلاو ةماركلا نم مبا قاسامو ةداهشلا ىف قينونلاوهو [هلضف م للا مهحتا امب نيحرف ]

 بييصأ امل ماس 0 هلأو هيلع هللا َّى اص يبذلا نعو -اهميعن و ةنجلا قزر مهل الجعم نيبرقم ءايحا مهذوك نم

 ىلا يواتو اهرامث نم لكاتو ةذجلا راهنا يفرودت رفح رْيَط فاوجا يف مهحاورا هللا لعج دُحأب مكناوخا
 اراققي ل يلإ[رهب اوصل ] نيذلا نيده اجملا مهناوخلاب [َنوَْتسيو] شرعلا لظ ين ةقلعم بهذ نم ليدانف
 اوكردي مل مهب اوقحلل مآ ليقو- مهومدقت دق مهو مهدعب اوقب دق مفلخ ن ل ىيدلا ديري [ مفلح نم | مهب اوتحلبف

 لاح نم مهل يبت امب نيرشدنسي و ىنعملاو - يذل نم لدب [ موف فحل ] » مهتلرذم و مهلضف

 - هب نورشبتسم مف كللذب هللا مهرشب ةمدقلا موي نينسا نوثعبي مهنا وه و نيذمؤملا نم مهفلخ اوكرت نمت

 ةءاطلا كايدز ىلع مهدعب نيقابلل كمعب مفلخ نمب مهراشبتسا و ءادبشلا لاح ركذ ينفو

 نم لاحا قامحا و ميلضف ةباصا و ءاديشلا لزانم لين "يف ةبغرلا و دابجلا ىف دجلا و

 ررك و  باملا ىف زوفلاب نينمؤملل ىرشب و هللا ىف هناوخال هلثم ىنمتيف ريخ ين هسفن يري
 برم
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 ( ماعد )

 دهم  مورت هرب م مهم هرم وادمد* ل هماعريو نو واع .
 ع 0 4

 0 نولوقي 0 ينم بردا هدر ومعلل مه  مكنعدلا !لاقق م 0 ولاول اع | رهللا ليبس يف

 ا اون م انوعاط ا مهناوحلال اولاَق ني © نومي امي م ملعأ ُهَللاَو 5 مهيولف يف 2

 ١ مريمرب ه مريمجص م ل ةهريسم مج

 © يقدم ملذك نا توما م مكس نع اوءرد اف

 ىلع فطع ةلصلا ةلمج نما ٌمُهلَلِبَف و]- ءاوهقاغنو ءالؤه ناميا رهظيلو ىوقفانملاو نونمؤملا ز منيل ئاكوهو
 ليقف مهل اولاق اذامف ليق هناك لادقلا ىلا مهل نينمؤملا ءاعد هاضنقا لاوسل باوج هنالاولاقف لقي مل امنا و وَما

 نا' نيب مهيلعرمالا مسق - أدتبم اًمالك مدل ليَ ر نوكي و اوقنات ىلع ةلصلا رصتقي نا زوجب و - ملعنول اولاق

 مهلاوصاو مهيلها و مهسفنا نع اعفد ةرخالا مغ مهب نكيرل نأ .اولتاقي نا نيب و نونمؤملا لتاقي امك ةرخالل اولتاقي

 هئافلح عم لزخنا يبا نب هللا دبع نا يور ام كللذو.مهلغد و مهقافنل اسار هيلع ةردقلا اودحج و لافقلا اوباف

 امم كاوسلا ةرثك نآل اولتاقت مل نا و نيدهاجملا ىاوس مكريثكتب ودعلا[ اًوعفدا ر نإ كيتو علل لاقف هل ليقف

 تقعل و يراد ثععبا ينذكماول هرصب بك دق و يدعاسلا دعس ندي ليس كلو - هم رسكي و ودعلا عورب

 اوعدا وأ ةلوقل لاق رطب بهذ دقو فيكو .ليق مهردع نيبو مهيب تذكف نيماسملا روغث نم رغب

 الاتق ىمسي نا مصصي ام ماعنول. [ 3 معَ ول] مهلوق ىذعم نوكي ناوه و رخاآ هجو و - مهداوس رثكأ دارا

 داقلاوهامنا لاق هلثمل لاقي ل و ءيشب سيل باوصلا نع مكللز ومكيار ءاطغخل هيف مننا ام نا نونعي [ مكعَبتا 1 ]

 نئمويرغكلل مه ] «جورخلا بوصتسي ناك امو ةذيدملاب ةماقالا ىف ناك هللا دبع يار نال ةكلهتلا ىلا سفنالب

 مهرفكب نذوت ةزاما مهنم ترهظ ام:و ناميالاب نورهاظتي اوناك مويلا كلذ لبق مهنا ينعي [ ناميأل مد برك

 - رفكلا نم اوبرتفا و مهب نوذظملا ناميالا نع كلذب اودءابت اولاث اماولاق و نينمؤما| ركسع ع اولزخأا املف
 5 لكيلا ةيوقت لازخنالاب هديل داوس مهلياقت نال ناميالا لهال مهنم ةرصن برقا رفكلا لهال مه لبق و

 ةاوفالا ركذ و أيش هنم مهبول يوغا و مهنم فورعلا جراخ#و مههاوفا م نامي زواجشيال ١ مههاوماب نوفي ]

 ةاطاوم 5 نينمؤملا ةفص فالخ ميواق ف مودعم مبهاوفا ئةدؤجنم 0 مواهنف ريوق برلقلا .عبم

 نيخمؤملا مذ نم ضعب عم مضل ورجل امبو .قافحلا نم [ نومي امب م 7 هللا و ].« مههاوفلا مهيواق

 هلك ملعا اناو تاراماب المجم الغ هكلذ ضعي قوفاعت مكنال كلذ ريغو مهب ةتامشلا و مهيار ةيطخت و مهليبجت و

 نيل ىلع درلا ىلع وا ْمذلا ىلع ابصن نوكي نا - ةجوا ةبارعا يف[ الآف نيد ]ه هتايفيكر هليصافتب ةطاحا ملع

 يفر يمضلا نم !دب ارورج“ نوكي نازوجتلو نومدكي واو نم لادبالا ىلعوا اونا يذلا مه ىلع اعفر وا - اوقات

 نيقفانملا سذج نم مهناوخا لجال [ماَوخاِ ] «متاح ءامااب نضل هدوج ىلع « عه هلوقك ْلُم و مهوب
 لاققلا نع اودعق دقو اولاق يل [اًودَعَفَ ]هراداا ىنكس ىف و بسنلا ىف مهناوخا وا - دحا موي نيلونقملا

 توملا مكسفنا ع 01 ]لقت م !امك اولنق املهيف انوقفاو و دوعقلا نم هب مهانرما اميف انناوخلا انعاطا ول

 ودجف لانفلا نع دوعقلا وهو اليبس لذقلا عفد ىلا متدجو مكنا ىف نيثداص منك نا لث ةانعم | حرية دص مانكا نا



 ( ناكل )

 6 6 اهانه 2 همم ه6 هه ممم 6

 ّ 5 نيم باضاجلا 0 0 ونام كإد © ةمكحلاو 0 ميري و هنا مهيلع 3 موسعا

 00--- م ا 6 كد هعمو م60“ همام ص اوم 4ر6 عود مس

 ©ر يدق < ٍِء يش لك ى اع هللا نأ * مسقنأ د ددع نم وش لد ضم ننا مللف اهيلتك د ةبيصم مكةباصا

 م لص هر 5 م

 اولتاَ او اع ل َليقو 3 وقفات نب يل ماع و 5 نينمؤملا ملعتل و هللا ذابت ن َ همجلا ىقنلا موي مكباصا امو

 5 تلا امم . 3 : 5 00 )َ 1 . ل 1 60 8

 هدو 8

 فدنخ ةرق مو م رف فدنخر 3 تا 0 رضمو - - ليعمسا دلو 5 ةورذ نا

 5 0 يل ياما لا 3 5 50

 امرح و اجوجتخ“ اتيب اذل لعج و ةمرح ساوسو هنيب ةنضخ نيم رضا اكول ىضيض و ليعمما

 شيرق نم ىتف هب نذوي ال نم هللا دبع نب دمح“ |ذه يخا ىبا نا مث سانلا ىلع ماكحلا اذلعج و انمأ
2.2 - 

 ثمععب نأ ن نينموَمْلا ىلع هللا نم نيل ترق د « ليلجر 0 ميظع أبن هل اذه دعب هللا و وهو هب + مجر الإ

 مايقل نذدحف موج ثكععب ذا 6 وا هدم نينمؤملا ىلع هللا نم نمل 1 1 1 0 يق 2 تم  يعص ©

 هللا نم نمل ىنعمب وامئاق ناك اذا ريمالا نوكي ام بطخأ كلوق ين اًدذاك عفرلا لحم ين نا نوكي وا -ةلالدلا

 يحرلا نم ءيش مهعامسا قرطي مل ةيلهاج لها اوناك ام دعب [ هيا ملم اوني ]* هثعب تقر نينمؤملا ىلع

 و - ثابخلا رئاس و تامرحملا ةسبالمب حراوجلا رئاس ةساجن و رفكلاب بولقلا سند نم مهرهطي و [ مهيكزيو ١

 مهدعبإ و ساخلا لهجا اوناك ام دعب ةدللا وا'نارغلا [ ًةمكحلا 0: بنل معلول نحاير# ليك

 ماللا و ةليقثلا نم ةففخملا يه نا 1 لَم يغل] لوسرلا ةثعب [ ّلْبَق ن 7 م اوك نإ و]* مولعلا ةسارد ن

 رهاظ[ نْيبَم ] لاض يغفل لبق نم اوناك كثيدحلازوا .ناشلا# لاو ةريدقت و ةيفاخلا دب و اهنيب ةقراغلا ى

 مو [اهيتم مُكيصأ نق 1« مهنم نيعبس لنت نم دحأ موي مهباصا ام ديري [ ٌةبْيصَم 9 1 بش

 كيدقت و هيلا امل ةفاضابرجلا لحم يف دباصا و - مثلقِب بصن اّملو نيعبس رسا و نيجي لتت نم هدب

 تثفطع مالع تاتا ناف - عيرقتلا و ريرقتلل ةزمهلا و لوقم هنال بصن [ اذه د و مككباصا ندح مقلق[

 سم مس مل لو سم م ةمص

 ىنوكت كاز رجلا و ب كدعو هللا مكقدص دقل و ه«لوق ة نه .دحا ةظق :نما ىضماانم(ىلع تقلق لمعلا هذه واولا

 اًده كل نونا ىلاعت هلوقك اذه نيا نا  اذك دئذيح متلقو اذكمتلعف ! ليق هناك فودح“ ىلع ةفوطعم

 نم جورخلا مكرايتخال مكباصا امّيف بسبسلا مقنا ىذعملا و - هللا دذع نم ةلوقو [ مكسلا دّذَع نم ] ةلوقل 5 : 0 50 .1 ل

 « مكل نذوي نا لبق ردب ىراسإ نم ءادغلا مكذخآا هنع هللا يضر ىلع نع و. - زكرملا مكتيلختل,وا ةذيدملا

 : 18 ٍ : كا ل ا
 مدخم بسيصي و ةرات مكب بيصي نأ ىلع و هعنم ىلع ورصخلا ىلع رداق وهف 5 ءيش لك ىلع هللا نا ]

 د 5 3 وم < مم < ب سم ام ا 2

 يا |[ نذاب' ] * ىنداك وهف نيكرشملا عمج و مكعمج ىقنلا موي دحا مون ا مكباصا امو ] * ئرخا

 [ ملعلو] « ةدارصو هل نوذاملا نيب لخ# نذألا نالهيلتبيا رهن مهعنمب ل هناوراغكلا هتيلذتل نذالا ةراعتسا هتيلختب
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 م نارمعلا ةروس

 رع ءرجلا

 فمصنلا



1 

 م نارمعلا ةروس

 متدركلا

 ( ملعب )

 وم ِِط 01 2 هع ميو سم م - وعدم اصلا يمض تت مم <

 . 56 كا انا رز علل و 5| 2

 نم الوسر ملف كعب د 3 00 لع ا نقل © نولمعي 3 0 هللا كذع : كليم

 ذي ر كلذ م ملس 1 هلأ و هيلع هللا عيلص هللا لوسر أرجي نا امهدحا - ناهجو هيفو الأغ ناك اذا الا ااغ

 ير امك ادا هبءجسيرتسي ل ألو, هنم ايش نط و لل رادانتم لولغلاو قربنا كان هدمصع خلع ةبذيو

 يورو - اهذخا مّلس و هاو هيلع هللا, كلم هللا لوسر لعل نيقفانملا ضعب لاقتف ردب موي تدقف ءارمح ةفيطق نا

 هللا ىلص هللا لوسر لوقي نا: ىشغناولاقو ةمينغلا اوبلطو زكرملا ةامرلا.كرت ني ده مئاذغ يف تلزن اهنا

 هيلع هللا ىلص يبذلا مهل لاقن ردب موي مسقي مل امك مئانغلا مسقي ل ْنَأ و هلوهن أيش لخا نم ملس و هاو هيلع

 ىلص لاقف افرقو انناوخا ةيقب اذكرت اولاقف يرما مكيت اي ىتح زكرملا اوكرتت ال نا مكيلا دهعا ملا ملس و هلآ و
 ٠ ئلص هللا لوسرل يبذلا. ىف ةغلابم نوكي نا يناثلاو - مكل مسقنالو لغن انا ,تننظ لب مّلسو هلأو هيلع هللا

 ناك امو ىنعي  ثلزنف عئاطلل مسقي ملو اهمسقف مئاذغ ٌثمذغف عئاط ثعب هنا يور ام ىلع ملسو هلا و هيلع هلل

 ةروصل حيجقتر اظيلغت الولغ ةلازغ غلا ضعب نامرح يمسو ةبوسلاب مس ةي نإ هيلع لبنيرخأ عنمي واموق يطعي نا يبخل

 هلددب هذيعب هّلغ يذلا ءيشلاب تايد[ ةميقلا ل ام تاي] هراجل 5 ىذعمب للغا نم لغي نأ كيرقولو-رملا

 ريعبب يتاي ةمينلا موي مكدحا فرعا 2.الا يور و - ةقنع ىلع هلمحب ةميقلا موناذاج كتيدحلا ىف دقن امك

 وكتنُنب دقف أيش هللا نم كل كلاما ال لوقاف دمحم اي دمحم اي يدانهف ءاغّتاهلا ةاشبو روح اهل ةرقبب و ءاغر هل

 ةفيفخ مبرلا ةبيط اهلمحا اذا ناقه ةيالا ميلع, كتنيلتف ,١ كلسم,|ةجنانب قرسا عنا ,بارعألا رةاغجلا فغير وم

 هب لصتيل بسك ام ىفوي مث لهق اله تلق ناف- همثا و هتعبتو هلابو نم لمتحا امب تاي داري نازوجو- لمحملا
 ثمببناو غلبا وهو ىنذعملا ثييح نم هب لصتاف ةريغ و لاغلا نم بساك لك هتحت لخد ماعب ؛ئ 7 كلت

 مهنيو نم صلختم ريغ هذا ملع ةدازج يفومف يزجم ارش وا اريخ بساك لك نا لاغلا ملع اذا هنا
 سبا ردتاو نع راح كك ازجلا ىف مهنهب لدعي خل, [[نملظي آل مهو بسنكا ام مظع عم

 * لويسلا جران مهما يلاجر « مميركعت ةيذملل بشن « رع هلوقك تاجردلا توافنت امكنوتوافتم مه يا

 و باوثلا نيب توافتلا وا - نيبقاعملا لزانمو مهنم نيباثملا لزاخم تراغت ىذعملا و - تاجرد ووذ ليقو

 ىلا نقل ] اهبسح ىلع مهاجم اهتاجرد و مهادماب ماع [ لَم مب ٌريصب هلا و ] « باقعل
 مه مهنال مهنم نيذمرملا صخو هموق نم ملس وهلا و هيلع هللا يللا لوسر عم نمأ نم ىلع [ نينِمؤمْلا

 - هدلو نمم مهنا امك ليعمسما.دلو نم ليقو - ملثم ايبرع مهسنج ساي[ موسع نم ] « هثعبمب نوعفتتملا

 لبهسف ادحاو ناسللا ناك مهغم ناك اذا تلق - مهسفنا نم ناك نا يف مهيلعت ةذملا ةجو امف تلق نان

 مهل برقا كلذ ىناكف ةنامالا و قدصلا ىف هلاوحا ىلع نيفقاو اوذاك و هنذع ةذخا مهيلع بمجب ام لخإ

 ا أ رس الدقي ا نا ع : 3 : 1 05 7

 - كموَقل و كك ركذل هلأ و هلوثك مهل فرش مهسفنا نم هنوك يف و هب قوئولا و ةةيدصت .ىلا



 نامت

 - سمس هرب وم <

 مس نارهع لا ةروس يح م اوصف 0 ولو مهل تذا نم ةمحر © نورشح“ ا دش كرا 3١3 بناقلا اظيلع اظف تنك ذل هللا 5 اميف نورهخل هللا

 ماده هي جسرو ه ةرصعص» هعم 0 6 7 هدوم 5 “>2
 مع ادا © 0 بح هللا "0 ملل ىلع لكوتف ٌتعْرَع !ذاف ؟ رمألا ع رو ميلر عغتسا و مهذع فعاق

 ع سو موو - 206 2 ةهرودق هامأل © سايايضص ه 0 5 2 ءاضص 20 مى ومو 7
 مث ع نككوتيلن هللا ا هلع 58 مكرصنخي يذلا اذ نمف مكادخ# ناو ف بلاغ الف هللا مكرصني نا

 - ممم و هضم م تب *- تود 0 ههنا حج هع هد م. 2

 تبسك ام سفن لك ىفوت مث ةميقلا موي لع امب تاي للعب نص و لي نأ يبذل ٠ ناك ام و © نونمؤملا

 اومزهنا و هرما اوصع و ةوغلاخ ام دعب 0 رغب امغ مهياثا تاع تللا و قئرلل هقيفوت و

 فكلوح .ىقبيال كنذع اوقرفتل [ كلوخأ نم اوفا ال هيساف [بناقلا ظيلغ ] ايفاج [اذن تدك ار هعبكرتر
 مهر اش و ]مهياع ةقفشلل امامتا للا قست يفتك مدلإ] مهلر فغتسا و و ]كب صتخ# امهف [ منع فاك ] مهنم دحا هربدر < هومم *« م

 بويطت نم هيفاخا و مهيارب ريظتسلل يحر هيف كيلع لزني مل امم ةوعن و برحل اما ىف ىنعي[ رمل 5
 دهدعب نم هب نكسي نا دارا هذكل و ةجاح مهيلا هب ام هنا هللا ملع دق نسعلا نع و -مهرادقآ نم عفرلاو مهموفن

 ادحا تثيارام ةربره يبا نعو - مهرصا دشرال اردهالا طق موق رواشت ام ملسو هلاو هيلع ذللا يلم يبذلا نع و

 قشرمالا ىف اورواشي مل اذا برعلا تاداس ناك لق و لس و هلاو هيلع هللا ىلص لوسرلا باعصا نم ةروامشم رثكا
 كرو - مهنرد يارلاب هدادبنسا مهيلع لقثيالل هباحد) ةرواشمب ملسو لا و.ةيلعفللا_ىلصر هومز هلئاورما مهيلع
 [ هللا ىلع لكوََم ] ىروشلا دعب ءيش ىلع يارلا تعطق اذاف [ تمر اذا ]هرشلا ضْعب يف مروا
 اذا كيرف و - را ىنمال و كتناال هللا الا ةلمعي لا كلل ملصا وهام ناف ملصالا دشرالا ىلع كرما ءاضما يف
 يو ىنمس

 5 ززانتالاو يلعل كتم هيلا كلتدشرا و ءيش ىلع كلل تمزع ]خاف لكك ذعمب 0-0

 [كرصمي يذلا اذ نمف ] دحا موي مكذخ امك[ [مكلدحَي ناو] معبلغي دحا الف ردب موي مكرصن امك [ هللا مكرَصْمي نا ]

 كسْنس 1م ةَمحر نم سال هللا مَعَ ام ةوحف و هيلع لقوتلا بوجو ىلع هلل هلك رمالا نا ىلع هيبنت اذهف
 فىيلا نسحب نم كل سيل كلوق ىم وهوا هنالذخ دعب ى مم [هِدعَب نم «دعب نم هلل سرم الك كسدي امو اهل

 بسغرت هيف و الردخ# هاعج ذل داذخا نا نويبع ىب دي أرقو - هتزواج اذا ديرت نالف دعب نم

 هب نوججوتسي اممو ةيصعملا نم ريذحت و ديئاتلا و ىلاعت هللا ص درصنلا هب .نوفمتسير ممن ور حلالا ف

 نال و هاوس رصان ال هنا مهماعل هيلا ضيوفخلاو لكوشلاب معبر نونمؤملا صخشل و [ هللا ىلع و] ٠ نالذخااب ةبوقعلا

 لغا لاقي ةيفخ يف هذخا اذا اللغا لغاو الولغ منغملا نم أيش لاغ“ ناقي .ه-ديضتتي نشل نسل مهناميإا

 هلاو هيلع هللا ىّلص هاوق هم و  ردصلا ىف ئماكلا ٌدقحلا ٌلغلا و دلجلا عم أيش محالا نص قرس اذا رراجلا

 اياده ملسو هلأ و هيلع هللا ىلم هلوقو هقذع ىلع هلمحم ةميقلا موي ءاج أيش لغف لمع ىلع دانثعب ىم ملس و

 الاخ هدجو اذا هلغا لاقيو - لالسإالو لالغا ال هذعو - نامض لغملا ريغ ريعتسملا ىلع سيل هذع و - لولغ,ةالولا

 - لولغلا ىنانت ةوبخلا نا ينعي كلذ هل مصامو[ َلْغَي نأ يب يذل ناك امو] ينعم و  ةتمحفاو هنلخبا كلوقك

 دجوي الو الاغ دجوي نا هلمص امو هاذعم نأل لولا ىنعم ىلا عجار وهف لوعفملل ءانبلا ىلع أرق نم كلذك و
0 
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 ع 0 |

 ( مععع

 5 مرت م

 م اندلع ارك زل وه ارث وأ ضرألا ىف ير اذا موناوخألا اولاَق و اورفك يدلك ارنا 5 38
 5و م مع مدم ىااوأ لوم عل 07 هوو

 0 ا تا هلل 0 00 6 قل ارثام

 2 م 3 20022 7 0 ومس 6-1 مررت هرم <

 هورءوم2 مما موو وى ع

 مهراددعاو مهتيولل [مهذع هللا اقع دقلو] ءردثك نع ! ا أ يلاعت هلوقك وه تلقا 3 1 ام ضي لِدق ' تان

 اوعك يدنا لامر ىلاعت هلوقك مهناوخا نفل موذاوخال او اكو ]* ةبوقعلاب لجاعي ل [ميلَح 00 روم هللانأ]

 [ضرأل يناير اذإ « بسنلا وا سذجلا قافتا ةرخالا ىنعمو هيَ اوبس ام اوي ناكل اوم ع

 39 ضايحلا ىفع 2 «٠ هلوقك ىعع و فاعك راغ محب [يزع اون ىأ] اهريغوا: ةراجتللااروعبا و ابيقااوزناه اذ

 ىلعوش تلذ-أ أوف عم اويرَه اذا نين فير حلقا اه ١ ةلرقي مادا :كندح“ ىلع اولا! بيفقتت نر

 اولاق 0 9 تلق - ل قلعتم ام ثلق نآف - ضرالا ىف 00 نوح 0 ةيضاملا 1 ةياكح
 وص مريد سمرب

 3 7 اهنم نوصي و ةصاخ مهبولق يف 0 هللا و ةداققعا و 0 كب قطخلا ىف 0 اونوكتال

 .٠ »8 . 3 5 3 7 0 1 توجو

 نقئعملا ككل مهداقنعإ دنع لجوزع هللا نا ءانعم كناق - ىلاعت هللا ىلا لعفلا كائشإ ىنعم ام كملو ناف

 و ب

 ةرسحلاو مغلا نم ةدنع نوكيامص و 5 هناقطعاف ةبوقع 0 قيضيو مهبولث ي 3 ةرسحأ١و مغلا عضي دسافلا

 نوكي نأ زوجت و - ءاّمسلا ىف ذ كعصَي امك اجرح ايم ةردص لعجي ةلرقك لج وزع هللا لعت رولا قلاع

 مهبولف ىف ةرسح 00 7 2 هللا لعجمل مبلثم اونوكت ال يل يملا هيلع لد ام ىلا ةراشا كلذ

 يل ملرقل در تثير يبيح هللا و] ٠ مهظيغيو مهمغي امم مهتداضمو نردقتعي و نولوقي اميف مهتفلادخ# نال

 دنع لاق هنا ديلو نب دلاخ نعو ءاشي امكو دعاقلا رميقملا ثيميو يزاغلا و رفاسملا ىيح# دق هديدرمالا

 ءا و 0 58 7 1 3 3 5
 هللاو]هءانبجلا نيعا تمانالف رّْيَعلا تومي امك توما |ذانا اهو ةنعط وا ةبرض هيفو لا بش عضوم يف ام هدوم

 نسم ناسوه و مسقلا باوج [ةَرْفْعَمَل ] « اورفك نيذلا ينعي ءاهلاب ىيرقو - 0 [ريصُب نولمعت اًمب
 ارادوا مناوخلا "نمر اعا نم نإ. مهمعز ليف ارا نيرفاكلا بذك [ نوضح هلل ىل!3] كلذكو طر هللا بارج

 مت نآل و مهل لاق مث : ناهجلا نع دعاقتلا بببس هنأل كلر نع ىيملسملا' لهن و تام امل ةئيدملاب ناك ول

 توملاب ةمحرلا و ةرفغملا نم هذولاذت ام ناف هللا 0 يف لققلاو توملاب كالهلا نم هنوناذت ام مكيلع

 ارا نالسعا روما كاريرا از تتم ايتن نب[ نوعمجت امري ] هللا ليبس يف
 باوثلا ميظعلا بيبثملا ةمحرل عسشاولا ميحرلا ىل المر هللا لاك  ,اهكلا عمجل ي | ءايلاب اب عرق و- 0

 مرو عمم

 سيئ ناش هب لصتملا فرخعلا ىلع م اللا لاخداو هميدقت عم عقوملا اذه ) !اعت هللا مسا عوقول و نررشحا

2 0 - 0-0 

 ىلع ةلالدلا و ديكوتلل ةديزم ام « تامي تامو ديكو مع ميملا مضب مم كرقاو - يفخأاب

 مرق عد و ما + 06

 ةشاج ىلع هطبر ةمحرلا ىذعم و [ مهئانيم مهضفن ادجف ] ةوعأ ر هللا ةمحرب لإ ناك امه مهل هذيل ن



 نور ]|

 م ومر هم ممم ميم رم طا تت 5 ه : ه2 جا دس نصا

 ”يحوسم ىلا لنج يلع بنك نيل ززرجل مرعب يب مك إلك أ 0 رمآلا نم انل ناك وَ

 مدس اولوت يذلا نأ جرودصلا تاب , ميا هللا و مكبواق يف م صح دم يف ام هللا يلدبيل و 6. مرعيد هيد 1 هرو و >2
 وم ”ب 5م مم ءذ >2 006

 5و | * هينع هللا اقع دقل و اوك امم ضل ناش رعت اش 5 ف

 مالا نإ مهل كوقل نيركذم ضعبل مهضعبر ١ مهسفنا يف [نولوُقي ] «قاففلا ىلع نونطبي امهف مهو نيدشرتسملا توم<م 5
 انيلغ امل نوبلاغلا مهناو هئاياول هلل هلو رمألا نإ دمحم لاق امك رمالا ناكول يا [ يشرمألا نما نكون هل هل

 هنا هذم هللا ملع نم ىنعي ١ مكتوب يف مكوك ]ه ةكرعملا ةده يف نلف نم نيملسملا قمت دل 1
 0 متوجب يف متدعق ولف هدوجو نم دب نكي مل حوللا ى د,تكللذ تنكر عراصملا هذه ين حاوي و 52

 نا ىنعملا و - نوكي ةنا ماع ام نوكيل ,هعراصم يهر ١ مهمحاصم ىلا ] نولتقي مهنا هللا ماع [ نيل ] مذهب نم
 مهل ةبلغلا ىف ةبقاعلا نا هملعل نوبلاغلا مهنا كلذ عم بدك و نيذماوملا نم لققي نم لدغ حوللا ىف بنك هللا

 ةداهشلا ىف بسيغرتو مهل صيحمت تاقرالا ضعب يف هب نوبكذي ام ناو هلك نيدلا ىلعرهظي مالسالا نيد ناو

 نوذعي عيش نمر ييدتلا نماخل له دانعم ليق و ةيلغلا لصصفف ناهجلا ىلع مهضرحب امم ةداهشلا ىلع مهصرحرو

 نب هللا دبع يار ناك امك حرينالو ميقن نا اذيلع ناكو دنا ىلا ةنيدملا نم اذجرخ ثيحر يبدتلا نم ايش كلمن مل
 اريد دف لخوزم هللا نإ ديري هلل هلك ريبدتا) نا لق ةكرعملا هده يناناق اماًايش ريبدتلا ىم اذكلمواو ةريغو يبا

 مجم رف راسمقيب لكن لقفل نما امل مقوؤب ستار جرت ماو فيو تستر زج ال7
 نود .امآ ريتمول و (هللا يتبل و ]«ءابلا ضو ديدهتلاب ربل و - لعافلل ًءانبلا ىلع لذعلا مهي بدك لاَذقْلا
 مااصمل كلذ لعَت وا كلذ لعف ناطيشلا سواسو نم مهواق يف ام صعب و صالخالا نم نينمؤملا رودص

 هعو 000

 و -ةعئاطل ةفص مهخمها تلقا ةفئاَط و هلوق دعب ى دل نيحا عئاوم فبك تلق نإ ناف  صيحمتلا و ءالئباللو م

 < ةوندع

 لي لل نايجلا ةجو ىلع فانيسا وا - نينأظ مهسفنا مبذحها ل ىذعمب لاح وا ىرخا ةفص 3
 -ق هع

 -ىنظلاب رابخالا نم لدب رمالا نع ةلئسم وهام عقي نا عص فيك تلق ناف - نودي نم لدب ىنولوقي و اهلبق

 رص نأ ندوب نيون نما لح نوفي و هنم هلادبا راج كللذلن_نظلا نع ةرداص مهتلئسم تناك تلق

 بلظ[ مةرتسو ههنبنيل نوكي نا دوجالاو وعش نم لدب نوُنوعي و لاعلا ىذر لاععلا نوب شارتعا هل هلك
 ىف بمجسلا ناك 0 موب اومزينا نب يذلا نا ةانعمو-مهبيونذ ن ٍ 00 م ضب ]هيلا مهاعد و للزلا مهنم

 لالا كيقاوإ- اواوت ىح بواقلا ةيرقت و ديئاتلا مهتعنم كلذلف ابونذ اوفرثةاف ناطيشلا اوعاطا اوناك مهنا مهيلوت

 ةعاطلا نا امك بنذلا ىلا رجب بنذلا نال مهل تمدقت دق بوندب هيلا مهاعد امنا و ىلونلا وه مهايا ناطيشلا

 اوبسك ام ضعب ليق و -ةميزهلا نم مهل ىيزاص لوجقب مهلزتسا نسحلا لاقو  اههف افطل نوكت و ةعاطلا ىلارجت
 مهرقذ ليقو -ةميزهلا ىلا كلذ مهرجن هيف تابنثلاب 00 هللا ىَ هللا لوسر مهرما يذلا زكرملا مهكرت وه
 ناف - ةيفرم لاح ىلع اودهاجب و مهرما | ىتح دابجلا اورخاف اا داقل اوهركف اياطخلا كلت

 مب نارمعلا ةروس
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 و ةمرع ص ك2 مساعد م ,ءسصمورصص مه" تير انام سلسل الكا ١ ا اني رسل نل

 مكياع لا مث © نولمعُت اهب يدَخ هللا و ١ اون ايل مهي اع مينا مكر

2_0 

 م م” وود موعد « داق هود او
 » ةياهاجلا نط يقع ري ريغ لاب نودظي مهسفتا متمهأ كت ةفئاطو مكن ٌةَفئاط ىّشْعي اساعن هلم معلا دعب 5
 م هرثو عم سه ى2ذهريو ىو ه م 8 مو مو د و © سم رورو س

 نولوقي لَكَ وديا مسنآ يف نوفل * هلل لوما نا لق * 0

 سدملم

 نيكرشملا رغظ و لذقلا و جرجلاو ملس و هلأ و هلع هللا ىلص هللا لوسر لثق نم هب تفجير امب مامتغالا سم

 ارتزعت ىف ةئادعلا لامتحاب ارفق موعغلا عّرجت ىلع اونزمقتل [ اوم هيل ] رصفلا و ةميقفلا توفر
 لزسولل مباَناَف ينريمضلا نوكي نا زوج و - راضملا نص بهصم ىاع الو عناذملا نم تناف ىلع دعب امين

 مكباثاف مكب لزن ام ةمغ اهريغو جيشلا و ةيعاك درلا رسك نم هب لزن ام مكمغ امك و مامتغلا ىف مكاسأف يا

 كلذ لغف امناو هرمال مكتفلاخم و مكنايصع ىلع م «بردي ماو هلجال ةومتممتغا مغ بربسب مكلجال همنغا امع

 هللا لزنا و هردعلا ةبلغ نم مكباصااص ىلع الو هللا لمتلناق مهتافاص ىلع اونزحت الثا مكنع سفني و مكيلسيل

 ةحلط يبا نعو - موخلا مهبلغ و اوسعن ىقح مهب ناك يذلا فوخلا مهنغ لازا و نينمؤمللا ىلع مآل

 الا دحا ام و «ذخاين طقسي مث هذخايف اندحا دي نم طقسي فيسلا ناكف اذءاصُم يف نعنو ساعنلا اذّيْشَع

 انيلع َدتْشا ىيح مآس و هلا و هيلع هللا ىّلم هللا لوسر عم ينتيار دقل ربيزلا نبا نع و .هتفجح تعت ليمي

 ناكول لوقي يناشغي ٌساعنلا و ريشق ىب بتعم لوق عمسال ينا هللا و موتلا اقيلع هللا" لسراغ كقرخلا

 [اًساَعُت ]و نمالا ىص ةرملا اهناك ميملا نوكسب ةَذَصأ عيرق و - نمالا [اةكمالاو 7« انه انا اه كيش رمالا ىض اخل

 الوعفم وا - الجر ابكار تيار كلوقك هيلع + ةمدقم هذم الح ةْذَصأ و لوغفملاوه نوكي نا زوج و - ةَدَمآ نملدب

 نما عمج هنا لو واع وا - ةّنم يرذ ىنعمب نيبطاخملا نم الاح نوكت نا زوجي و - ةذهأ ماسعن' لو هءذعمب هل

 ىدضصْلا لقا مه [ ممكم ةفئاط ] ةَنمَألا 0 ا ادر ءانلا و ءايلاب يرق [ ىشْعَي ]» ةرربو رابك

 ىّلَص لوسرلا مهالو نيدلا مهال ميسفنا مهالامهبام [ مهسقنا منمها دك ] نوقئافملا مه [ قاطو 01

 يكاشتلا ىف مهف ناجشاا و مومهلاىف مهب لخ اهو مهسفنا مهتعقرا دق وا نيماسملا و ملس و هلأ و ةيلغ هللا

 هب: نظي نا بجي يذلا قعلا نظلا ريغ هللاب نوُنظِ هاذعم و الطول فن ي [ قحلأ ريك ٠] ثابتلا و

 نظل ديكأت قر ريغو  ةيلهاجلا نظ 3 "ب نونطي قفعتلا (نوكي نا زوجيو داهم لقب [ ةياهاجلا نَظ] و

 ديرت قدم نك رادو / متاح كلوقك ةيلهاجلا نظو كلوق ال لوقلا ١ذهو لوقت امريغ لوقلا اذه كارقك

 لها الا ىنظلا كلذ لثم ىظي ال يا ةيلهاجأا لها نظ داري نا زوجي و - ةيلهاجلا ةلملاب صتغملا ىظلا

 [ميش نم رمل نم اَنَل لهل هدنولاسي ماسو ةلاو هيلع هللا ىلص هللا نرسل وشعب هللا اقتل كذب

 [هلل هلم 5 انقر تدشن لول رابظالا زار صنبا روق طق ةينبيصن هلام نس يدش في ساتر لاه اتم

 0000 نوجلاغلا مهل ادن نا و ىلشسر و اننا هللا بدك ةبلغلا و رصخلا وه و نيفمؤرملا هثايلوالو
 ” يربو يس م و 1110

 نينمؤملا لاوس ءيَش م رْمَألا م انل له نوريظي اميف كل نواوقي دانعم [ كل ودبي )ل ام مهسفنا ي
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 ) هوو مام م مرو م 1 مومو يت م< م 2 م صال ا ريو هاعاس اء

 5 نارمع لا روس رملا ىف مةعزاخت و ملشف اذا اذا ىنح 1 * هنذاب مر مب ذ نا هدعو هللا مكقدص دقل و 6 نيم 1 َسْنب

 كيرا ميش مولع مكفرص مث ةرخآلا ديرب ل 3 نم مكذم حا مر 3 / جدهم 2 ه- هو ور ىو و سس 22ج 22 6017 6 ام سمس م6 ه مه دعم - 6 ا
 ١ ع ىعوم ساس م همص

 ين موعدي لوسرلا ر دحأ ل الو نووعصُت 9 © ىينِمْؤمْلا ىلع لف ْوُذ هللا م” مكذع اقع نقل

 وينو اوبصت ٠ نأ ئلاعت هود ين كئوقنلا ر ريصلا طرشب رصنلا هلل مهدعو [ دعو هللا مك دلو ]
 ار ايل كب اا نيل بوق يف يقاس ىلاعت ةلوقادحرلا وكت نازوجي و - مكددمُي اذه مهروف نم

 اندعو دق و اذه انباصا يا نم نيذمْوُما نم سان لاق ةنيدملا ىلا اوعجر اما ليت و - مهبعري مل اوعزاذت و

 ايما لسا ورمل تفلح اوكا لعبت مالك الا وامام (طولم اذللا لتمر نإ تلاد و تير دن ل
 لبقا اماف مهيلع را نيملسملا ةلودلا ثناك اوحربي ) و مهناكم يف وكيت نأ مهرما و لبجأ) دنع ةلاسرلا ماقاو

 مهراثا ىلع نوملسملا و اومزهنا ىح فويسلاب مهتوبرضي ىنوقاجلا و مهليخ نوقشري ًالاصرلا لمح. نوكرشتفل]

 مهضعب لاقف اوغراذت و « يارلا فعض و نجلا لشفلاو اواشف اذ ىلح « اعيرذ الئث مهنووتقي يل مهنوسحا

 © 00 تبث نممف ملسو هلا و ةيلعهللا ىلص هللا لوسر رما فلاغأ ال ىضعب لاق وانهه افتر وزجاج دق

 رفنو ًةرخآلا - 5 مكنمو هلوقب ىوينعملا مهو ةرشعلا نود رفن يف ةاصرلا ريما ريجج ىب  ةللا دبع ةناكم

 ىلع اولبقا و رجبج ىب هللا دبع 5 و ةاصرلا ىلع نوكرشملا ركف ايندلا اردارا نيذلا مهو نوبهْتَي مهباقعا

 م مص م ]يكرم اولتق نم وانك و مهومره ىدح ابص تناك و اروبد ميرلا تلاح و نيملسملا
 مكصدت نم ملع امل [ مكنع اقع دَعَلَو ] ءاهدذع ناميالا ىلع مكتابثو بسئاصملا ىلع مكربص نسي مي

 [َنينمْوُملا ىلع لم وو هللا و ] * مآ و هلأ و ةياع هللا ولم هللا لرب نانسغ رش د

 امك ةمحر ءالتبالا نأل مهيلع ليدأ وا مهل لددأ ءاوس لاوحالا عيمج يف مهيلع لضفتم وه و - وفعلاب مهيلع لضفتي
 و بهرصن معنم مُكأشَم اذا اذا ا اذى نحت قادت نب نيا تاي ةمحر ةرصنلا" نا

 مكين ةلوقب وا - ع بصن 00 1 ذا / « مكلشف تو 0-0 ع هللا كَم ىنعملا نوكي ' نأ زوجي

 مسمر م60

 ةءارق ىلزالا هلفعتو - لبج راك ينعي ودعا ١أرقو - ةنيدملا ىلا ةئم 0 لاقي

 2-2 م ني رانا "2 ويفر اه. ا ميري ل حل مم 5

 5 مال نعصت 5 م نيعلا ديدشتو ءاقلا متفب ىودعصت ةويحتوبا ارق وا ىنارلا انآ نودتبصت ذا ىبا

 مورو م, ممر هردوزضص ا يهدر ها

 ناك [ مكوعدي لوسرلا و ] «ءاهلاب نولي و ةرودعصلا قرد اوبك نركز انف راد نو رع أرق

 زكتعامجو مكنقاس يف [ مكيرَخ يف ٠] ةّنجل هلف رعي لاول لومر انا هللا نابع يلا هللا نابع يلا لوقي

 مهتم دقم ليواتب مهلوأ و مهلوا ىف لوقت امك مهارخأأ و سانلار خا ىف تح 1 ةرخاذملا يهرو ىيرخلالا

 مغا باساب مكالثبا و مهذع فرص نوح اًمغ هللا مكازاجف يل مكرم ىلع فطع [ مكَبَداَف ] * لوألا مهتءامجو

 مُكِب لصتم ًامغر مغ دعب امغ افعاضم اًمغ وا - هل مكنايصعب مشو هلا و هيلع هللا ىلص هللا لومي هومثقذا
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 2 رم صو ص رم ىمونزو ريس م95 «يو» ىدم ا هر مرمي سس د ضص سل سب 2 03 م وما نم ت2 عوج »© ه2

 افمادقأ تبن و اًثرمآ يف اًنئارسا و اًنبونذ اذل رفغا اًنبو اوف نأ الا مرق ناك ام و © يرجصلا بسحب هللا و

 5 نيفسملا 0 * ةرخللا باَوُن نسحو ايتالا با هللا ملا و رفا وهل ىلع نم

 نيو ل ير < حمر 1١9

 ريخ وهو مكدلوم هللا لب © برس اوان م ميت ىلع د ارك نيل اوعيطت نأ 5 نيا ميا

 ل ٌراَذلا مهبرام و”. اًنطلس هب , لكي مل 1 هلل ارك ام بضل ارك يذلا بو د يف يَناَدَس © ىبرصُلا

 هبسنلا تارييغت ىمرسكلا و مضلا و ساجقلا ىلع مةغلاف ثالثلا تاكرعلاب عمرو  نوجنابرلا نوبيرلا و  لاتقلا

 هدعب دابجلا نع [اًرفَعَ ام و ] يبنلا لتق دنع [ ونهو امف ] ىنعملا و ءاهلا رسكب أو اونهو ام عيرق و

 ىلص هللا لوسر لققب فاجرالا داع راسكنالا و ىهولا نم مهباصا امب ضيرعت اذه و ردعلل [ اًوُكَتْا امو ]
 انايضتعي' نا.اردارا نيحب مهل مهتتسا نيكرشملا ةدهاجم نع كلذ دنع مهفعضب و مستو هلاو هيلع هللا

 بونذلا ةفاضا وهو لوقلا اذه [آل رهف ناك اَم و » نييفس يبا نم ناصالا بملط يف يبا ىب هللا دبع قئفانملاب

 بلط ىلع امدقم اهنم رافغتسالاب داعدلا و اراصقتسا و اهل امضه نيينابر مهنوك عم مهسفنا ىلا فارسالا و

 برقا عوضخ و ةراهط و ءاكز نع مهبر ىلا مهبلط نوكيل ردعلا ىلع ةرصنلا و علا نطاوم يف مادُثألا ثيبثت

 ةرخالا باوث' صخو ركذلا بسيط وزعلا و ةمهنغلا و ةرصنلا نم [ اًيْدلا باوت هللا مهنأف ] «ةباجتسالا ىلإ

 ءارخألا ديري < ألا ايتذلا ضرع نوديرُت هدنع هب دتعملا وه هنإ و ةمدقت و هلضف ىلع ةلاد سعلاب

 ةميزبلا دنع نينمؤملل نيقفانملا لوق يف تلزن هذع هللا يضر يلع لاق [ اررقك نيل اوعيطت نإ ]

 مهنا مهنم اولبقت و ئرراصنلا و نوهيلا ارصصنتست نإ نسحلا نع و - مهنيد يف اولخدا و مناوخا ىلا اوعجرا

 امناو مهباصاام هباحص) و ةباصا ًاملو بسلُع امل اح ابن ناكول نولوقيو ىيدلا ىف هبشلا مهل نوعقوي و مهنووغتسي اوناك

 هباحص] ر نيفس يبال اوذيكتست نإ يدسلا نع و - ةيلعاصوي او ةلاّصوي سانلا'ىم ريغ لاحك هلاح لجر وه

 مهربناجي نا نينمؤملا ىلع ناو رافكلا عمج يف ماعوه لهق و - مهنيد ىلا [ مكرر ] ,هونماتستو

 لا لب ]« مقنع ىلا مهررجتسي ال ىتح مهترواشم ىلع ال و مهمكح ىلع اوزني الو عيش يف مهرعيطي الو

 *مكالوم هللا اوعيطا لب 0 بصنلاب عرق و  ةقيالو و دحا ةرصن ىلا ةعم نوجادحت ال مكرطان ي ! مكدلوم

 نيكرشملا برلق ين هللا فذق لبق اهض و علا نوكسب [ بسلا و ] دايااو نونلاب كيرق [ يقل ]
 ضعبب اوناك اماف ةكم ىلا اوبهذ ليق و - ةبلغلاو ةوقلا مهل و بسبسريغ نم ةكم ىلا اومزهناف اكارب فرخلا

 كللذ ىلع اومزع املف مهرلصاتساف اوعجرا نورهاق نحن و مهانكرت مث مهنم اذلتق اًئيش اذعنص ام اولاق قيرطلا

 1 قلاب نب يحمس ناك يل مهكارشا بيبسب [ اوكرشأ امب ] © اوكسماف مهبولق يف بسع ! هللا ىقلا

 كانه ناك ثلق ناف 5 ةيح اهكارشاب هللا لزني مل هل [ اًنطلس هب لني ملام هب مهكارشا مهبولق يف ٌبمعرلا

 كرشلا نال مهيلع لزخت مل اهنا الا ةجيح اذه نا يعي م تلق - كارشالا مهل مصيف هللا اهزني ىتح ةجح
 هرحجمل اهب بضلا ىرتال ر ٠ عو هلوقك اميمج اهلرزن و ةجكأ يفن دارملا امنا و ةجتح هيلع موقي نا ميقتسي ل



 (مسو؟

 م 10 2 ىلع بملقني نم م ىلع ا لتقف 5 تام ىنئافا ” لسرلا 3 نم تاخ دق 1 ا تملا ا انا 0 ص
 - ِط

 < م5 ما - ءمم دل ج مّوام مع

 م هجوم ابنك هللا ذاب 3 نبل هك © نيركشلا هللا ىَزْجْيس و * أيش هللا رضي آف
 مهم < 32 - ه < ص 206 2 2 تام 6

 نيك و © نيركشلا ىَزِحْفَس و * اين هتؤن ةرخلا بان دري نم و ينم متون 2 باوث دري نمو

 كلينت ردع هللا لْيبَس يف م ارا ا * ريثك نوبير هعم لثق يبن نم تح جدو مص ميم رص مءا تأ 2 65 ته

 يابت نا امكو اولخ امك اولخجسف [ٌلسرلا هل نم تلح دق لوسر آل نمح اتم و] ىنعملا و مكثيد لع اولتاق

 ةلاسرلا غيلبت لسرلا ةثعب نم ضرغلا نال هرلخ دعب هنيدب اوكسمنت نا مكيلعف مهولخ دعب مهنيدب نيكسمتم اوقب
 ىنعم ىلع اهلبق ةلمجلاب ةيطرشلا ةلمجلل ةقاعم ءاغلا ( تا تاق 1 ]+ ةموق رهظأ نيب ةدوجو ال ةجحلا مازلا

 عم لذق را تومب ةكاله دعب مهباقعا ىلع مهياقنل اًببس ةلبق لمرلا ولخ اولعجي نا راكنل ةزمهلاو بسيبستلا

 هللا ىلم محم نيدب كسمتلل اهبس لعجي نا بجي هب اكسمتم مهنيد ءاقب و هلدق لسرلا ولخ نا مهملع

 دذع ازوجمم ةذوكل تاق - .لذقي ال هنا ملع دق و لذقلا ركذ امل ثلق نان - هنع بالقنالل 1 5 و هيلع

 قمتي فرردج تيقن ساثلا نم قيصعي هللا و ةلوت ةيحان نم ةوملعام] تلق ناف ا

 ةنتف نم ةمصضعلا لمتحب هنا ىلع اوبرهف هلتت ربخب اوعمس مهنا ئرتالا ةريصبلا ىرذ و مهنم ءاملعلاب

 هب موقي ماساو ةلإو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك امع رابدلا باقعالا ىلع بالقنالا و - مهلالذا و سانلا

 نيقئانملا لوق نم ناك ام الا مويلا كلذ نيملسملا نم دحا كترا ام و دادترالا ليق و -ةريغو داهجلا رما نم

 ئّص هللا لوسر نع فاشكهناا و رارفلا نم مهتم ناك اميف مهياع ظيلغتلا هجو ىلع نوكي نا زوجت و

 عناذملا هيلع زوجي ال ىلاعت هللإ ,نإ ررعسعي لا رتماامن [ هللا رضي نلف 1« همقلما و ملسو هلو هيلا

 ةمعن اوركش مهنال ب كش مهامس و ةيارضا و رضخلا نب سناك اوجلقني مل نيذفلا [ نيركشلا هللا ىزْجيم] راضملاو

 يخبني 9 لعن جرم هجرخاف هللا ةّيشمب الا نوكي نا لاحم سفنالا ترم نا ىنعملا - اولعف اميف مالسلا

 لضبقي' نا هل نسيلف ىلذي لكرملاوه توملا كلم نال و اليثمت هيف علاهللا نذاي.نا.الا, هيلع مدقُي نارذخلا

 مهمالعاب ودعلا داقل ىلع مهعيجششت و داهجلا ىلع مهضيرحت امهدحا  ىيينعم نلعرجو هللا لم ىناب لا اهفت

 ركذ يناثلا و - فراعملا مستقا و كلاهملا ضوخ ناو هلجا خولب لبق تومي لا اداب نإ و عينيا نحل نا

 ريخات و ةئالكلا و ظفحلا نم سلتغملل ةزهن هل ةموق مالسا و ةيلع مهفاغتلا وودعلا ةبلغ دنع ةلوسرب هللا عنص ام

 معد الو مدقتيال مولعم لجا هل انتم [ الجم ] اباذك توملا بمتك ىنعملا نال دكوم ردصم [ابنك ] « لجالا

 [ْيزجَثَس ]و اهباوث نم يل [ امن هتوُن ] دحأ موي مئانغل | مهنلغش نيذلاب ضيعت [ اهلا بان درب نمو ]
 « امهيف ءايلاب يزجمسو توي عيزقو - .داهجلا نع عيش مهلغشي م اذا علنا نةمعت, اوركشا دخلا دمام ءارجلا

 ُةعس اذئاك لّثف ىئنعمب هذع لاح [ نوير ةعسو ] * يب يبنلار يمش وا نوير لهاغلاو ديدشتلاب َلَدق و 00
 هم الن مس

 0 لف يبنب اذعمم ام هللا ةمحر ريجح نب ديعم نع و - لوالا ةجول !! رصنت ديدشكلاب ةءارقلا د نودنر
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 2 و ج 5؟هم* َّح سوو و هدوم م 10 هلع رو نسم -6 00-411 هربوب»و مرسم

 لوسر لإ دمحم امو © نورظنت مكناو ةومكيار نقف ةوقات نأ لبق نم. توملا نوذمت مكدك دقل و

 قلك ررجلاب نقلا أرق و ا* للا فرشت را كلمسلا لكات الا كلوقك عمجلا ئذعمب' اولا و "نأ رامضاب هلصن

 دهاجت امل و ليق هناك لاحأل واولا نا ىلع عئرلاب ملعي وورمع  نئبا نغ ثراولا دبع. نور و -. تفظعلا

 اررضحم نا نوئمني' اوناك و اردب اودهشي مل يذلا غب بطرخ [ توملأ نونمت مُكدُك قل و ] * نورباص مقناو

 نيذلا مه و ردب ءادهش لانام ةداهشلا ةمارك ىم اوبيصيل ملس و هلا و ةيلع هللا ليلُط هللا لوسر عم !دهشم

 تاتا ىف ةياو ناكاو: نيكرشملا ىلا :يؤربتلا لوفأ ملتسأو اهلا و !هيلع هللا“ ىآص_ هللا +. ملوسر. لح رجلا

 ميا هوما دقف ] * هتاساقم ةبوعص و هتدش اوفرعت و هردهاشت نا لبق توملا نونمت ملذك و ينعي - ةذيدملاب

 مكبراقا و. مكناوخا نم لتقف نم مكن نب لت نيح هل نيدهاشم ىينياعم ةومكيار ىا [ نورظْمَ

 هللاىلاص هللا لومر جرورخ نم هل اوبيستام ىلع و توملا. مهيذمت ىلع مهل خيبوت اذهو اولققت» ب, مقفراشاو

 ةداهشلا ىتمت زوجي فيك تلق ناف - هدنع مهتابث ةلق و هذع مهمازهنا مث هياع مهحاسلاب ماس و هلأ و هياع

 لا رخل ىادبشلا_ ةسارك دنا :ىلار ةداهشلا 1 تمتم ىضق تلك ملسملا رفاكلا ةبلغ, نمت اهيثمتا تيئقو

 لوماملا لوصحح ىلا دصاق ينارصنلا بميبطلا ءاود برشي م نإ امك صضتملا كلذ ىلا:ةمهو بهذي

 ةللاةهبع لاق دقل و ةتغانصل اقيفنت و.هللا ودع: ىلا ناضحاو ةعفنم رج هيف نا هلاجب رطخي ال و ءافشلا نم

 فندقت 0 ل 0 هللا 7 مل عر

 ريدج و هلاو.ةيلغ هللا ىلص ا 0 0 هللا دبع ىمر امل ادشر كلا هللا

 نط مويا و ردب موي ةيارلا بمحاصوه و ريمع نب ٌبعصم هذع بذف هلتق ديري لبقا همجو عش ر هتيعابر

 .خراص خرص و اومحم تلف د لاقف مأسو ةلإو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر هنا ىئريوه ر ةّنمق نبا هلتق ىتح

 ىّلص هللا لوشر لعجف اوئفكذاف هلتق ربخ ساذلا ىف اشفف ناطيشلا .عراصلا ناكليقو لذك هت ادمحم نإ الآ

 اولاقف مهبره ىلع ,ممهمالف ةباحما ىم ةفئاط هيلا تزاعنا ىتح هللا كابع يلا وعدي ّلسو هلا و هيلع هلل

 هنزل كور ثلرذف نيربدم اذيلوخ انبولق بعرف فلذق ر بخ. .اناتا.انتابماو: انئاباب.كلانيدف هللا لوسر اي

 نم سان لاق و نايفس يبا نم ًاناما اذل ذخاي ىبا نب هللا دبع ثيل ىيملسملا عب لاق .حراصلا .خرم امل

 كللام ىب 00 ةخلا نب: سنا لاقف مكنيد ىلا و مكرم ىلا اوعجرا لتق امل ايبن ناك ول نيقفاذملا

 ةيلع هللا ىلط هللا لوسر دعب ةويحلاب نوعذصت امو ترمي ال ي د دم بر ناف لمح تك اك مود اي

 لوقي امم كليلا ردتعا ينا مهل لاق م هيلع تام ام نىاع ا هيباع لتاق م نئاع اولتاقف مأسو 5 ا

 يراضن ابررم هنا نيرجابملا ضعب نع و لتق ىتح لتاقف يسب دش مث ءالؤه هاجامم كيلا أرباو ءالؤه
 خآب دقف لتق ناك نا لاقف لذق دق ملس رهلا و هيلع هللا ىاص ادم<# نا ترعب نافاي لاقف همد ىف طحشتي 3 8 02 2 3 ب



 )مرسال )

 5 00 200 65 2 0 زوم د هو هو ظل تكل
 م نارمعلا ةروس يدا هللا صخمُيل و © نيماظلا بحت ؟ةالاو ” ادهش ملم كخْتبَو اوُدم] يذلا هللا لعَيلو + ساّكلا نيب

 ّ ءرجلا © يربصلا م هلأ هللا ماي امو ةنجلا اود نأ م ميس مآ © نيرفكلا قي و اونمأ
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 كلت نوعي نا زوجميو - هريخ [ ادت ] و هتفص ميا و ادنبم كللت [ ملأ كل و] * نوبت ام مكر ام
 اهوا - ةبلغلا و رفظلا تاقرا مايلاب دارملا و - ديدج لك يلعن مايالا يه لوقت امك اربخ و ًادتبم مايل

 انيلع اًصويف » رعش ٠ باتكلا تايبا نم وه و هلوقك ءالؤبل ةرات و دال ةراثا ليدت نلادلا نينا

 لبجلا دعص هنا نيغس يبا نعو - لاجس ٌبرعلا برعلا لاثما نم و ارضنا ردو كاست اسوي و « انل امويو

 اذه رمع لاقن باَطَغلا با نبا ةناحق يبا نبا نيا ةشبك يبا نبا نيا لاق مث ةعاس ثمكمف دحأ موي

 برعلا و لود مايالاو مويب موي نيفس وبا لاقنرمع انااهوركب وبا اذهو ملس و هلأ و ةيلع هللا ىلص هللا لوسر

 انّبخ دقن كلذ نومعزت مكنا لاقف راذلا ىف مكاتق و ةّدجلا ىف انالتق ءاوسال هنع هلا يضر رمع لاقف لاجس

 ءعامسو لّدمت نيب ساخلا ىف« الوادم لازي الف ةايملا نري هرعش « لاق و ةرواعملا لثم ٌهلرادملا و انرسخ و ىذا

 اًنرذحم لاعملا نوكي نا امهدحا - ناهجو هيف[ اوُمَمأ نينا هللا مل و ] * ةرلوادتف ىييشلا مذيب كر

 انلعف ىذعمب ليثمتلا باب نم وهو كلذ انّلعف فرح ىلع نيذلا نم ناميالا ىلع نوتباثلا زيمتيل و ةانعم

 املاع لزي مل لجو رع هللاف الاو ثباثلار يغ نم مكنم ناميالا ىلع تباثلا نم ملعي نا ديري نم لعف كلذ

 و - تابثلا مهنم ادوجوم مهماعيت نا وهو ءازجلا هب قلعتي املع مملعيلو هانعم ليقو - اهنرك لبق ءايشالاب

 امنا و - هللا مَعَيل و تيك و تيك وكيل كلذ اذاعفو هانعس هياء فطع اذه و ةفرذحم ةلعلا نوكت نا يناثلا

 ةؤسي دبعلا نا مهرصبيا و مهياع ئرج امع ,بيلسيل ةدحاوب تسيل لعف اميف ةحاصملا ناب ناذيالل فذح

 [ هاش لم َدخفَيَو ٠) هنع لفاغ وهام ملاصملا نم كلذ يف هأل نارعشي ) و بئاصملا نم هيلع يرجب ام

 موي ممالا ىلع ةداهشلل ملصي نم مكنم ذخنيل و وا -دحا موي نيدزشتسملا ديري ةداهشلاب مكنم اًساذ مركيل و

 [ نيملظلا بحي ذ هللا و ساّنلا ىَلع اكس اوُنوكنل ىلاعت هلوق نم دئادشلا نم مكربم هب ىلتبي امب ةمايقلا

 اميالا ىلع ىيتباثلا مالؤه نم سيل نم تسعي ا هللا و ةانعم  ضعب و لياعتلا ضعب نيب ضارتعا

 [ نيرفكلا َقَحْمَب و ] « ةيفصنلا و رهبطنلا صيحمتلا و بونذلا نم نيصعمملا هللا ليبس يف ىنيدهاجملا
 ماصا وه امم كلذ ريغو صيحمتلا وداهشتسالا و زييمتللف نيفسؤملا ىلع ةلردلا تناك نا ينعي - مهكلهير

 ملعي امل و ] راكذالا اهيف ةزمهلا ىنعس و ةعطقنم [ مآ ] ٠ مهراثأ وحم و مهقْحَملف نيرفاكلا ىلع تناك نا و مهل

 لوقي ةئافتناب فتنم هنال هقلعتم يفن ةلزنم ملعلا يفن لزذف مولعملاب قلعقم ملعلا نال اردهاجت امل و ىنعمب هللا

 ىلع لدف عقوتلا نم ابرضاهيف نا الا مل ىذعمب امل و ةماعي ىتحرّيخ هيفام ديري اريخ نالف يف هللا ملع املجرلا

 عقوت | انا و لعفي مل ر ديرت امل و اذك لعفي نا يندعو لوقتو لبقتسي امين هعقوت ىلعو ىضم اميف داهجلا ىغن

 [نيريصلا ملي و ] اهفذعف سلعي امل ةفيفخلا نوذلا دارا:ليق و  مهعلا مقفب هللا لي اَمَلَو يرق - هلعف
 ل<



 م نارمع لا ةروس
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 2 ل سد عيومس كب - مه يا مم هرب عمر

 اوذهت ال و © ن قمل 0 سان 1 00 9نيبولا ب بقاع 1 ع ا ضاع 8 أ اريست

 و هو 2 0-2 00 5 نو - 00

 م 1 : 0 2 .٠
 عون ابيبس الب ةعءاعشلا راظننا و بوندلا قسم املد لمع الب ةنحلا بلط بسوح نب ربش نع و 5 ئاطب

 0 5 5 2 1 ٠

 اوزوج ةميقلا موي ىلاعت هللا لوقي نسحلا نع و - ةلاهجو قمح عاطي ال نمم ةمحرلا ءاجترا و رورغلا نم
 000 5: م 0 .

 اهلا اهنع هللا يضر ةيرصبلا ةعبار نعو - ركلامعاب اهومستفا و ىتمحرب ةنجلا اولخداو ىوفعب طارصلا

 صوصخم'١ و ٠» سبيلا ىلع ىرجت ال ةنيغسلا نإ « اهكلاسم كلست ملو ةاجنلا رج نتا رعش هر وشنت تناك
527 1 

 ب 5 11 ]+ تاذعلا و الرفغملا ى ذعبي كلذ نيامعلا رجآ معن ءلإو هريدقت 0 حدملاب

 20 1422 0 هيلع ا رع طا ايف وع - لي م الح ني ىف لل لس يق موت او م نيا ملا ىف هلا لس اس دير
 مهام ةبئاع ءوسل جاذنإ [سادلل ناين |دهز « لبق نم فل ل 0 يلا هللا ا اريصت لو ايل 0 نو َآ

. . 5 5 5 1 : : 

 راثا م نونياعي امب رابثعالا و مهلجق ىنيبدكملا بياوع ءوس يف ظل ىلع لح ينعي بيذعتلا ى ا

 2مس-5 م هممص

 ىنيذلل 0 و كميبثت ةداب دزوهف يبذكملل اهيبخت و انايب 0-2 ملأ ب ل 0 يقم 0-5 ىدقر]# ف

 1 نينا نما نم 0 ِك ا ناب اذه ةلوق نوعي و نيلماعلا رجخا' نم 0

 رات ردح ىب يامل اع لينمؤملاو هر ينس هللا ل يسل [ يركن ل اونهت لو ] «نيوصملا و

 0 آل و هباولابت الو اًنبج- و انهو كلذ مكنروي ال يا مكباصا امل ناهجلا نع اوفعضتالو ينعي مهبولق نم

 ال ل مكنم لد نم ىلع
 وفكلا ةملك ءالعالو ناطيشلل مهلاتف وهتملك ءالعال و هلل ملاقق نال اذاش ىولعألا ملثأو وا -دحأ تلوم اريل

 نا وةبقاعلا ين. ىولعالا متثا و. يل ةيلغااو.ولعلاب مهل ةراشب:يه را - راخلإ ىف مهالتق و ةنجلا"ى نا كالثفب ل و

 ناميالا ةحص نا ىلع مكناميا مصوا اَْنبَت الو ىنعمب يبذاب قلعتم ينم ملكك نأ ] * نوبلاغلا مهل اندنج

 هللا مكدعي امب نيقدصم متنك نا يل نكمل وا هثادعاب ةالبملا ةلقو هللا عصب ةقثلاو بلقلا ةرق بجرت

 متغلابوه ليقو - قسما ا بخ تنلب ناذغل امهو ابمضو فاقلا مذعب تر ل

 اولان نا ىنعملا و كولا و ٍكرطلاك جرقلاو حرقلا ليو ينجب 5 لامسلا وبا أرقو - اهلا مضلاب و حارجلا

 نا ىلرا مقنافلاتقلاب مكت دراعم ىع مهطبثي ماو مهبول كلذ فعضي مل مثر دب موي هلبق مهنم متلذ دقف ددكأ موي مكنص
 هدوم 2 سمع 0 مم و262 سد حدو تموج هور 2

 اولان دقخ دحأ موي كلذ ىاك ليق و - وجر ام هللا ىم نوجرت "ردود رام نوبي هن يلا نتيضتو

5 6- 

 اهو ثم 211 ليق فيك تلق: نافا- ماس و هلأ وب هيلع هللا يا هلل لد زول اوغلاخ# نا لبق مهنم

5 4 03 0 7 5 2 34 
 كرتالا رافعلا نم قاخ دئموي نك دقل و هلثم ناك ىلب بنلق ىنجكرشملا حرق لثم دحا موي مههحرق ناك

 1 هم 22 هو 2 2 ه٠ هد *-ههّي روج ه مدم» عم

 عع رخال نى معزا مك اا ىللح هناب مهنوسحل ذأ دعو هللا مكفدص دلو هلوق ىلا
 ام ع



0 

 مو بومصو ا 5206 276 م وه ص

 فه اورفغتساف هللا ار هسْفلا 5 1 ةّدحأف را ذا نيذلاو 6 نينسكلا بحي هللا و

 م ستتم سا 5< هت ا معامد- هوو ل هو شا ا 21 2 ا
 مير نيم ةرفغم مهاوازج كنب و نومي م ااا ىلع ورضي ءلو هللا | لإ بوندلا رفغي نمو

 نكس مابك نم تاخ دق © يلمع رجع معنا و" اهيف" نيدلخ رْألا اهنحت نم يِرَجن تذج و 5 دل ها مم مج 1 260 طامضصم س مس 6 ها 520 < 22

 تكرت ام ىئوقتلا رد هلل تلاقف اهظاغ اهل امداخ نا اهنع هللا يضر ةشياع نعو - انامياو انما هبلق

 موي دانم يداني يور و - هرذخاوي مل دحا مههلع ح اذإ [ سانا 1 نيفاعلا و ] « ئافش ظيغ يذل

 بضغ دقو ديشرال ةاور هنا 0 سس ء| نع و عع ىم الا موقي الف 0 مهروجا تسكن ندا ا ةمايقلا

 اوذاك دقو هللا مصع نمالا ليلق يتعا يف ءالؤه نا مآسو غلآ و هيلع هللا ىلص يبنثلا نعو - هالخأ لجر لع
 نسحم# لك لرانتيف كي مالا نوكت نا زوجي [ نينسحملا بحت هللا و ] * تضم يتلا ممالا ىف اريثك و 3 1 : م6 يد م 221 2 3 1 0

 نيقّتمْلا ى اع فطع [ ني يذلا و ]ه ءاؤه ىلا ةراشا نوكيف دبعال نوكي نا و - نوروكذملا ءاؤه هتحت لخدي و

 ازدم نيِذلاَو نركي نا زوجي و - ينيقيرفلا ىلا ةراشا [ ككل ] ةلوق واب نييئاتلل و: نيقتملل تدعأ ع

 م امم ناك بننذ يا 00 ا ميسا اوملظ 1 1 مبقلا ١ ةديارخم ةلعف [ سحاق ]هكتلو ا هةربخ و

 اظ و ةريبكلا ةقحافلا ليقرو - امهرخ وي ةضمللا و ةلبقاا نم ةنودام سفنلا ملظو -انزلا ةشحافلا ليقو - هب

 - و ةيشجلال بيجوملا ةلالج و ميظعلا هقحوأ هيث وأ هكليعو وأ ةباقع اوركذت [هَّللا ارك! ةادغصلا سفنلا

 هصت و م ص هدءومدد- ىو

 هتاذل فصر [ هَلْ َبْوندلا رفغي نم و ] * نيمراع نيمدان اسجل اهنع اوباتف [ ميول اووفتساَف ] هنم
 الا نيبنذملل عزفم ا ةناو هل برنذ ال نمك هدنع بمنذلا نم بشثاثلا ناو ةرفغملا برذو ةمحرلا ةعسب

 ردقي ام ىصقاب لصننلا و راذنعالا ىف ءاج |ذا دبعلا نا بئاتلل ةرفغملا يمجوي ةلدع نا و ةمرك و ةلضف

 سايلا نع عدرو اهيلع ثمعبو ةبونلل طيشخت و دابعلل سوفنلا بييطت هين و زواجألا و وفعلا بجو هيلع
 ةرفغملا نإ يكتم هعم هدحو ةذا ىذعملا و - مظعا ةمرك و لجا ةوفع ناف ثلج ناو بونذلا ناو طونقلاو

 .نيرفغتسم ريغ مبلعف مييبق ىلع اوم لو [ اورصي مل و] هههلع فوطعملاو فوطعملا نهب ةضرتعم ةلمج«ذهو '
 ةريبك )ل يور و - ةرم نيعبس موهلا ىف داع نا ورفغتسا نم رصا ام مآس و هلاو هيلع هللا ىَلص يبنلا نع و

 اههيلع ٌبصخم يفنلا فرح ورارصالا لعف نم لاح [ ومع مله و ]« رارصالا عم ةريغص ال و رافغتسالا عم
 هنال اهيلع ديعولاب و اهنع يمنلاب و اهحبقب نوملاع مه رايسدلا ىلع نورضُي نمم اوسهل و ىنعملا و -اعم

 نوقتم تاقبط كملت ىلع اونما نيذلا نأ عطاق ناب ثايالا هذه ينو - ميبقلا مبق ملعي ل نم ردعي دق

 هاقعرباك دقن كلذ يف فلاخ نم و نيرصملا نود مهنم نيبئاتلا و نيقتملل ةّنجلا ناو نورصم و نوببئاتبو

 ةدايزل نيلظفللا ن دب فلاخ امناو دحاو ىدعم يف اهنا ْمهرازج- هلوق دعب [ نيامعلا رجآ] لاق « هير دئاعو

 لحر رع شللا نا يورو - نواطبملا لوقي امك ) هيلع قحتسمرجإ و لمع ىلع بجاو ءازج كلذ نا ىلع هيبنتلا

 لودي نمد ىئاع ينمحرب دوج تيك لمع ريغب 0 ىف عمطي نمد ءايح 0 مم ىو ىلا ا

 م نارمعلا ةروس

| 

 ع

 مع 0

 نإ



 مس نارمع لآ ةروس
 ا

 ع رجلا

 ( مسرع )

 . 5 2 وه ا هد ومص ء لب هللا تم 0

 تدعا ينلا راَذلااوُعَناَو © ا 0 هللا ا تع يلا او رك لأ يأ
 ياا م و مت سل مىرمملات ماس 2 هرمصوو مرروم د مهو

 تومسلا اهضرع ةئج و مكبر نم ةرفغم كلا هاوار © نر 2 لوسرلا و” هللا اوعييطأ و ا
2 

 مرعممو -

 ط ساّدلا نع نيفاعلا و م نيمظألا و دا و 0 ىف نوفي ن يذلا 0 نيقملل ثدعأ ضرالا و

 هعابنا وااملاظ يقل نم بذعي و هيلا بوتي نمل فغي ءاطع نع و - باذعلل نيبجوتسدلل الا ندعي نا داش

 1 رملاظلا زاز# يبلع فوتنلا] مهنار ماش دل ندب ريسفت نوملظ مهلا م ميدي رأ زآ د مويَلع ٌبْوُنِلوا هلوق

 خيا يللا امب مهسفنا نوجيطي و ءاو د1 لطب منهل تاي نع رماسز نتا عدبلا و ءاوهالا لها

 ناعم لا ارلكات الز ]«ريغصلا بناذلا:ىلغ ءاشي' نما بذعي و ءاشي شلريبلاربنّذلا بهي مهلوق نم ساد

 ناز هلعم ىييدلا غلب اذا مهنم لجرلا ناك هفيعضت نم هيلع اوناك امب .نيبرت عم اوبرلا نع يبن 0

 ةديلجوبا ناكل نم 'رفكلل ثدعأ ينل راشلا زوقتارو ]ل نوب دملا لاق تفيفطللا يرشلاب قر دتماعا اعلا ف

 بانتجا ىف ةوقلي مل نا نيرفاكلل ةدعملار اذلاب ى لم ملا هللا دعوا ثيح نار هل 2 ديا كنرخلا ا لي يد لوقي

 هلوسر ةعاط و هتعاط ىاع مهرفوخب هتمحرل نيذمؤملا ءاجر قيلعت نم هعبتا امب كمللذ دم] دقو ةمراحم#

 ةركذ يف و ىلاعت هللا ىلع ينمذلا و ةغراغلا عامطلاب هسفن ثدحب مل اهلاثمإ و تايالا هذه لمات 1 5

 نطقلا فراعلا ىلع ىفخي الام اولاق ام ساخلا لاق ناو عضاوملا هذه وحن يف عمر لكك

 ل 0 * هباوث و هتمحر ىلا لصوتلا ل و هللا ىضر ةباصا ةبوعع و ىئوقنلا كليم 2 مع

 ىلعمو - اوقباس و هللا دبعو يبا ةءارق ةرصختو واولاب نوقاجلا أرقو -واو ريغب [اوغراس ] ماشلا و ةنيدملا لها

 ضرع اهشرع يا [ ضر و تومسلا اهصرع ]« هب ناقحتسي ام ىلع لابقالا ةنجلا و ةرفغملا ىلا ةعراسملا
 عمواب ثتببشف ةطسبلا و ةعسلاب اهفصو .كارملا و - ضرألا و ءامسلا ضرك اهضرع ةلوقك ضرالا و تاومسلا
 اهفئاطب هلوقك ةغلاجملل لوطلا ىم ندا ةداعلا ىفهنال ضرعلا نصح" ةطتملاور'ةةلفكا م ساكن تملك انه

 [ ءارضلاو دارسلا ىف ] * ضعبب اهضعب لصو ول نيضرا عيمو تاومسلا عبسك سابع نبا نع و - قربتسا نم

 نم هياع ارردق ام نيتلاعأ| اتلك يف اوقفأي ناب نرلخي ال رسعلا و ةقيضلا لاح ورسيلا و ءاخرلا لاح ين

 اهنا اهنع هللا عدا  ةلصبب قدصت امبر هنإ فلسلا ضعب نع يح امك - ليلث وا ريثك

 حرف لاح مهعنمت ال ةرضم و ةرسم لاح ىم ولعت ال اهنل لاوحاا عيمج يف را - بنع ةبحب تقدصت
 هناف سبح يف را سرع ىف|هبهنم ؟دجولا» ناك مهيلع فاوهاو“ عفقورعملا نم. ةالب و ةنكسما لاقل و روزتساو
 يف ناك هذال و صالخالا ىلع هلدا و سفنلا ىلع يش قشا هن قاقنالا ركذب منتفاو - ناسحالا عدي ال

 اذا ٌةبرقلا ْمكَك « نيملسملا ءارقف ةاساوم و ردعلا ةدهاجم ىف هيلا ةجاحلل لامعالا مظعا تقولا كلذ

 0 ةسفن ىفام ىلع كلسمي ناوهو : 0 مل اذا ريعبلا ظكو اهاف دشو اهالم

 هللا لم «ذاغنا ئىلع ردقي وه و اظيغ مظك نم مّلسو هلأ و هيلع هللا" ئلص' يجنلا :نعاوب- ارثأ هل ربظي 9و
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 ه2 5 كعب ان مال ا كك 6 3 5 ا ىيدمصم <

 عطقيل 8 ميكحلا زيزعلا هاا دذع نم آل ١ رصُتلا امو م 0 ا ا لإ ةلعجلا طر
 ه2 دم م2 راع ا 4 م همم م 2-22 <46 م همصوس هر

 مهناف مهبدعي وا مولع جز بوكي واع يش رم ى نم كلل َسْدَ © د اوين مهيب و ١ اورْقك يأ نم اًقرط

 حى 25ه 7-22 22 و سشهدو ءاص عج مال ري م
 ©ميحر ررغغ هللا ر” ءاششي نم بدعي و ءاشي نمل رذغي ضرأْلا ىف ام و تومسلا ىف ام هلل و © مل

 مهايخررا مهّسفنا نيماعم و نيملعم ىنعمب اهرسك و راولا متغب [ىيموسم ] و « رصخلا نيلزنم ىنعمبهازلار سكب
 ين ضيبالا فرصلاب ىيمآعم كامكضلا نع و - مهفاتكا ىلع ةاخرم رْفص ,مئامعب نيملعم يبلكلا لاق

 لبو ا راع ةزوناك ادن قعر مىليخ بانذا ةزوزجم دهاجم نع و .- اهبانذا و فاودلا ىصاون

 هللا ىلص هللا لور نع و -:كللذك ةعئالملا ' تلزقق ءارغبص ردب موي ريو «ةضامع تقالكر جوزلا ب رح

 8 | مُكَدمي نال لا[ هللا كلك امدور] ع. تنل وعتاد .ةقلملا لقا لموسم راما نا ملَس وهلا و هيلع

 ينبل ةنيكسلا ثناك امك مكوك هب نئمظمل و نررصنت مكناب مكل ةراشب الا ةكئالملاب مكدادما هللا لعب

 الو اورثاكت اذا ةلتاقملا دذع نم ال [ هللا دذع ء نمألا ريصتلا امو *,ولقل ةنينامط و رصنلاب ةراشب ليئارسا

 ىلع هب طيري و ةمحرلا يف عمطلاو ةرصنلا 1 هللا هب يوقي امم كللذ ىكل و ةنيكملا و ةكئالملا دفع ن

 كىري امل ةءذمي و رصنلا ىطعي يذلا [ ميعَعْلا ] + هةمكح ىف باغبال يذلا [زيزعلا ] نيدهاجملا بولق

 ردب مري ناك اموه ر رمالا و لتقلاب مهنم ةفئاط كابيل ١ اررعك نيدلا نم افرط طفيل ] ء ةحلصملا نم
 » ةميزهلاب مهظيغي و مهيزخت را [ مهل وأ ] + مهديدانص و شيرق ءاسوعر نم نيعبس رسا و ىنيعبس لثق ى

 هدبك لاقيو اريَح اولاثي'مل موطَْب اورفك يلا هللا كر و هون و هاغتجمب نيرفاظ ريغ [ نيب نقلا
 راما تبكأل © ع كينطلا با لرق ندعو - ةقرحلا و ظيغلاب ةدبك برض اذإ هديك ىنعمب

 نم لاَرْصَللا امو هلوقب وا - هللا ْمُكرَصَ قل و هلوقب ةقلعتم مالا و - ةبرلا و دبكلا نم وه « اودع 5

 لئاساهللا نا ىنعملاو ا“ ضارتعأ اكو يشرمألا نم كلل نس دل و ةليق ام ىلع فنطع 5255

 مهرصا نم ىل سولار كلا ىلع اورصا نا مهبذعي وا اوماسا نا مهيلع بوتي وا مهمزهي وا مهكاهي اماف 0

 يف يرد نآو 3 رامضاب بوصخم فرك ليفاو كبر و مهراذنال ثوعبص دجع ثنا امنا 6

 را مهيلع ةبوتلا نم وا عيش مهرما نم كلل سيا ا ءييش ىاع وا رمي اع واب فوطعم مسا مكح

 نا ذا ىنعمب وأ ليقو - مهبيذعت وا مهيلع ةبوتلا وا ئيش مهرما نم كَل سيئوا - مهبيذعت ىم

 حرفتف مهياع هللا بوي نأ الا ىيش مهرما نم كلل سها ىنعم ىلع يقح ىنيطعُت وا كمزلال كلوقك

 مسمي لءجث هتيعابر رسك و دحأ موي صاقو يبا نب ةبنع ةَجش ليق و - مهنم ىفشننف مهبذعي وا - مهلاحب

 هجر ارجضخ مرق ملفي فيك لوقي وهو مدلا ههجو نع. لسغي ةفيذح ىبا ىلوص ماس و ةهجو نع مدلا

 نم مهي نأ ةماعل 0 ااعت هلل ةأهذف مهياعو ءدي نأ دار ١ لضر - تازنف مغير ىلا مدرددب وهو مدلاب مهين

 رز تس © س2 ساس و م26

 2 [هباشإا نما بادعي دالك )المعي نار داشرال و ةبوحااب [ نمل ري ] نسحلا نع »+ نمؤي

 م6
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 مس نارمع لا ةروس

 مع ءزجلا

 رك



 م

 ان 1 مام 5عمم 222 هس مس مع

 أمل نص فتأ ةلذب مكبر مكدمي نأ مكهفعب ىلا يذم ينمؤملل لوقت ذا © نرسل هللا 0 د مكاو © تارفع لإ ةروس

 اع ءىرجلا

3 
| 

8 

 مع

 موتا اص ا مصل هءربووص مو ه نص يا همه مسام هس ه٠ وريءم هر مم سدو

 6 قيوسم ةقللملا نس ىلا ةّسب مر قدسي اذه مهروت نم قرئ وتو اررديصت نإ ىلب 5 نهتم

 هللا و ةيآلا لوزن تدع مهصعت لوف م يورام ىنعم امن ثلق ناق - هللا ىلع نالكوتت الو نالشفت امبل امف

 لضح امب راشبتسالا طرف كلذ ىنعم تلق - اذيلو ناب هللا انربخا دقو هباذممه يذلاب مهن مل انا انسي ام

 ىكت مل اهنال اهب ذوخاملا ريغ ةمهلا كلتىاو ةيلولا ةكصب ةقطان ةيآ مهيف هلازنا و هللا ءانثب فرشلا نم مهل

 ناد هلوقك "ميو هل هللا و هللا دبع أرق و -روخلا و نيجلا لشفلا و - اهلوزنل اببس تناك ميمصت و ةميزع نع

 بجوي ام مهركذ مث هيلا الا مهروما اوضوفيالو هيلع لا اركب مهرصأ * اولنتقا 100 5 ندفتاط

 ةرثكلا عمج ىآلُلا و ةآق عمج ةلذآلاو -ةلذو لق لاح يف مهو ردب موي منفلا نم مهل سي امم لكرتلا مهيلع

 جالسلا ةلقو لاحلا فعض نم مهب ناك ام مهتلذ و - الياق اوناك مهنلذ ىلع مهنا ىلع لديل ةلقلا عمجب ءاج و

 مهعم ناك امو دحاولا ريعجلا ىلع مهم رقنلا بقتعي مضاوذلا ىلع اوجرخ مهنا كلذ و بوكرملا و لاملا و

 لتاقم فلا ءاهز ةرثك لاح يف مهردع نك و رشع ةعضب و ةئام كملت اوناك مهنا مهُّتَلَق و - دحاو سرفالا

 هدب يمسف اردب ىمسي لجرل ناك ةنيدملا و ةكم نيب ءاص مسا [ردب ] و * ةكرشلا و ةكشلا و تزال

 معني مكلعل وا هدام معنا ام مكاوقتب [ ىوركشُت مّلعَل ] هللا لوسر عم تادثلا ىف [ هللا اوك ]

 ىلع مُكرَصْحل فرظ [ لوقت نا ]1.6 هل بمبس هذال ماعنالا عفرم ركشلا عضوف اهنوزكشت ىرخا ةمعذ مكيلع هلل

 مصي فيك تلق ناف - دَحأ موي ميل هلوقي نأ ىلع توك ذا نم نان لدب وا - ردب موي كللذ مهل لوقي نا

 اررجصي ملف مهيلع ىوقتلا و رجصلا طارتشا عم مهل هلاق تلق - ةكئالملا يف لزنت ملو دّحنأ موي مهل هلوقي نا

 ةعئالملا لزنت مل كلذلف ماس و هلاو هيلع هللا و هللا لوسر رما اوفلاخ ثميح اوقّثي مل و مئاذغلا نع

 اكببتلا ىلع اوصزعي و مهبولق ىرقتل ةكثالملا لوزنب دعولا مبل مّدق امنا و ثلزنل مهياع طرش 0 تولد

 اب يج امنإ و ةكئالملا نم نلا] ةثالثب ىادمالا مهيفكي ال ناراكنا [ مكيف نأ ] ل ىنعم و »هللا رصنب اًوقثي

 2 هل طنا لم [نينذتالا كرش مهودع ةرثك و مهفعضو مذلقل اوناك مهناب راعشالل ىفذلا ديكانل وه يذلا

 و رقت أرربصت نأ ] لاق مث ةيافعلا بجراف م نادمالا ,يفعي ىلب ىنعمب ْنَل دعب امل باجبإ

 فلوق نم [ اذه ٌمهروَف نم ] نيكرشملا ىنعي [ مودي و ] لاتقلل نيموَسم ددعلا كلذ نم رثكاب

 1 لوق هنم و ةروف نم عجر و نالف داجو ئرخا ةوزغ ىلا ةروف نم جرخ و هتوزغ نم لفق

 هب ثيمس مث ةعرسلل ريعتساف ُثغ اذا ردقلا تراف نم ردصم وه و يخارنلا ىلع ال روفلا ىلع رمالا

 مل هقعاس نم لوقت امك هروف نم جرخ ليقف اهبحاص نم عيش ىلع ميرعت الو اهيف تيرا ينلا ةلاعلا
 مهلوزن رخاقي ال مهنايتا لاح يف ةكئالملاب [ مكبر كددمي ] هذه مهتعاس نم مكوتاي نا مهنا ىنعملاو - ثمبلي

 هازْمو - ديدشتلاب نيلرَنَم كرثر - متيقثا و ممر نا مكحتفر سدي و مكترصن لجعُي هلا نا ديري مهناجتا نع
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 ءو2:<-ىللاا 2 هم ممل ورز ممسص ممم < 1 مم معه 2-6

 ردك هللا ممرصن نقل و © ىوكؤملا ٍلوديلم هللا ىل اءو ” ًامبهلو هللا و التفت 3 نأ من ٍندعْئأَط ثم
 3 اذ
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 مهلتاق اولخد نا و سبحم رشب اوماقااوماقا ناف مهعدف انين ثنا و فيكف هذم اذبصا الا انيلع اهلخد الو انم

 لوسر اي مهضعب لاقو - نيبئاخ مك اوعجر ناو ةراجتحلاب نايبصلا و.ءاسنلا مهاصر و مههوجو ىف لاجتلا
 تيار دق ينا مس و لاو هياع هللا ىلص لاقف مهذع اًديج دق انا نوري 2 بملكالا ءالؤه ىلا اذب جرخا .هللا

 ىناك تيار و ةميزه ثلواف امن ىفيس مينر يهتم يال رو ةحاذم ارقب يمانم يف

 لاجر لاقف مهوعدت و ةنيدملاب اوميقت نا مثيار نان ةئيدملا اهئاراف ةئيصح عرد يف يدب تلخدا
 لدح هب اولازي ملف انئادعإ ىلا اذب رح اردحلا مول ةناهشلاب هللا مهصركا و 1 مهتاف دق . نيماسملا نم

 هللا ىّلص هللا لوسر ىلع ريشن اذعنص ام سب اولاق و اومدن هتمال سبل دق ةرار اماذ هتمال سجاف لخد

 هنمال سجلي نا يبخل يغبني ال لاقن تيار ام هللا لوسر اي عذصا اولاق و هيتاد يحولا و ملس و هلا و:ةيلغ
 نم فصنلل ثدسلا مري دكا نم بمعشلاب مجصاو ةعججلا م دعب ةعمجلا موب جوضت لقلقي ىتخالاو شيا

 لاق اجراخ اردص كئار نا جدقلا مهب موقي امذاك لاتقلل ةباحص) فصي لعجن ةيلجر ىلع ىشمف لاوش

 ةانمرلا ىلع ريبج تك هللا كيعارما و نعل ىلا ةلركسع و ةربظ لعج و يداولا ةردع ين هلوزذ نك

 ىينمؤمأل هللا دبع أرقو - مهلك [ نينمؤُملا وجت : ]* اذئارو نم انوتايالا لبنلاب انع اوحضنإ مهل لاقو
 ا كاملا هو لعق ى : عسا دق و فقاوم و ىطاوم[لاّفلل عام ]« يبت مهل يوست ىنعمب

 0 نم موق نا قدص دعفم 57 ىلاعت هلوك هذص و ناكملا ىنعم ين ماقملا وادعقملا» نامعتملاو ا

 [ تسع لإ ١) مكوئامض و مكتاينب [ هلع ] مكلوقل [ عيت هللا و١ كلمكح عفومر كسلجم نم كما
 نم ةملس ونب راي نايح هكا 07 ينعم هيف لمع وا - َتوَدَع نإ ىم لدب
 5 ىف ملِس واهلا وا ةيلغ هللا نول هللا لوسر جرخ ناحاذجلا .امهاون:سوالا نم, ةثراحاونبو جرزخلا

 لزخلاف .اوربص نا مثغلا مهدعو و فال ةثلث حيفا نوكرشملا, دوا نيشمعتو قناه ساتر نا قايقع كلا

 يراصنالا مزح ىب ورمع مهعبتن اندالوا و انسفنإ لذقن مالع موق اي لاقو ساذلا كثاّثب با: قب هللا دبع
 هللا دبع عاجتاب ناهعلا م 0 1 لانق ماعن ول هالا دبع لاقن مكسفنا و مكين يف هللا مكدشنا لاقف
 مزعف اوعجري نأ اررمضا سابع نبا نعو - ماساو هلآ و ةيلع هللا حوا هللا لومر عم اوضمف هللا معطف

 ةدشلا دذع سفنلا ولخت ال امكو سفن كميدح و ةمه الإ ثناك ام اهنا رهاظلا و اونبثف دشرلا ىلع مبل هآلا

 ةبانطالا نب ررمع لاقامك هرركملا لامثحا ىلع اهنطويو رييغلاو و تابثلا ىلا اهبحاص اهدري مث علهلا ضعب نم

 دقن رعشلا ظفحب مكياع رد لاق ىنح *« يحرتست وا ند كنك« فاح تاشجت اذا اهل لوقا !هرعش»

 امل ةميزع كناك ول و ةبانطالا ىنب ورمع لوف الا يذ د ا نيعص مو باكرلا ىف لك عضا تدك

 امهرما يلوثم و امهرصان هللا و داري نأ زوجت و [ اميل هللا و ] لوقي ىلاعت هللاو ةيالولا ابعم تدب

 مس كارمعلا ةروس

 رع .ىزجلا

3 
 ع
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 مب نارمعلا ةروس

 عال رجلا
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 5 55 مدل 9 ىو هم نر ومو < ما مرم و ممم م8” هدم

 تاّدب مياعمللا نا ” مكظيغب اوتوم لق ظيغلا ىم لمان مكاع اوضع اواخ اذار 1 اق قولا هلك بخكأب

 <ممص مر موسم هع »< 00 هعسوبه 5س ععو يم م أ هل 0 2-2 2-0 8

 * يشوه دك 0- اوقكتو "ريتا" 5 0 0 1 7 هوست م مكسسمت نأ 0

 55 0025 0 7 هك 7 - 0 0

 3 2 1 هو مع مير هو
 دايز ظيغلا ةنايزب دارملا و هب اوكلبي ىدح مهظيف دادزد ناب ميلع ءاعد مكظيغب اوتوم لد 1 * مهابألا

 0 1 . 0 . ها 30 5 لل نع 20 5 4 2 0 - 00 3 وم

 ب 017 6 ٠ مور, .٠ .٠ 2و ٌّ

 ميصعب ولخ لاح 0 مهد نوكي امم و ءاضخدلا و قذعلا نم نيقفاخملا رودص 0 امم ماعي وهف [ رودصلا

 اذا ثملق -نيبجولا نئاع دهاذعم فيكف ثاق ناف  اهنم جراخ وا لوقملا ةامح يف لخاد مالكوه و ضعبب

 هللا نا مهل لق و اولخ اذا اًظيغ لمانالا مهضع ىم هنررسي امب ,هربخا ةانعمف لوقملا ةلمج ىف الخاد ناك 3 2 35 3

 اذا و  هيلغ ىفخ# مكرارسا نم أيش ىا اونظت الف رردصلا تارمضم وهو مكنهب هنررست امم ىفخا وه امب مهلع
 ١ 3 وَ ءو 0 2

 وه ام ماعا يناف نورسي ام ىلع كايا ىعالطا نم برجعنت ال و نمح« اي كلذ مهل لق هانعمف د نت

 ايل نا علل ادعو طراق او اء را ةوقنوي ريقخلا ]ب كيلي ةللاد لومشرلا ارضا ممكظوعب ذرعا نع

 ةرصنلا و بسصغلا و هاخرلا [ ةنسعلا ] « كلذب كسفن ثدح ليق هناك هب مهلالذا و مالسالا زازعاب اظيغ

 مهنودسح# ثيح مهتاداعم طرفل نايب !ذه و كللذ دض ناك ام [ ةئيسلا ] و عفانملا نم اهوعن و ةمينغلا و

 ةكيسلا و سملاب ةنسعلا تفصو فيك تلقىاف - ةدشلا نم مهباصا اميف مهب نوتمشي و ريخلا نءم مهلاذ ام ىلع
 ا -

 نأو اهي مع طنتخ نا ةلوق ىلا ىرت الا ادحاو ىنعملا ناكف ةباضالا ىنعمل راعتسم سدا ثلق - ةباصالاب
 ع 6. 72 ص - [< <>

 رسل ع 0 اذا - كس , ىنمف ةّئيِس نم هك 2 و هللا مف ؟ ةجسح نم كلباصإ 0 ا كبصت
 ف ا |

 ء امر - عم م - #7 ع هر س

 ًُط 50 نم 0 مي امم ا رع و د ) 1ع ا اروجصت ناو 1 0 اعونم هم ريخلإ 1 اذاو اعوزج

 د هللا فئك يف منك همر 0 مكباذنجا يب 82 هللا اوقُتت و فاما ىنيدلا فيلاكت ىلع ره ناو وا

 هءيت عم 2 هم م

 كل رك افلا ةمض عاجتال ءارلا ةمض نا 5 مكرضي و - ةرهضي هراض نم مكرضي ا [مهديك مكرضي

 ىلع: ناعتسي؛ نان قئلا .كاشزإ و هللا نم ميلعت اذه و ءارلا متفب 02 آل مصاع نعال قنلا موز. راج ادهر اد

 ٠ كسفن يف الضف ىدزاف كدسحي نم تثدكت نا ثدرا اذا ءامكعلا لاق دق و - ىوقتلا و ربصلاب ٌردعلا ديك
 5 مالا : 53 هموواصمر ع ها

 ىنعمب ءاهلاب ىيرق و - هلها مقنا ام مكب لعافف [ طيحم# ] امهريغ و ىوقنلا وربصلا نم [ىولمع امب هللا نا]
 و - 6 9 0 لا : - 5 1 1
 دحا ىلا هةودغ وهو ةئيدملاب [ كلها نم تودع نا ] ركذاو + هيلع مهبقاعمف مكتوادع يف نولمعي امب ملاع هنا

 تك كدي ع 0 و : 1 0 1 ١

 ١ - 00 ب كا - - 4
 هللا دبع لاقف ةراشكساف اهلبق طق هعدي مل و لولس نب ىبا نس هللا دبع اعد و ةهباكد] ماسو هلإو هيلع هللإ

 م

7 : 1 
 باصا الا طق ودع ىلإ اهنم انجرخ ام ألا وف مهيلا جرخت الو ةنيدملاب مقأ هللا لوسر اي راصنالا رثكا و
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 5 72 هماممص ع هم م نع مرمر سمر . ع ذم م

 مههأوف م 0 اودو منولاي مكر نمت و 1 ' ااهياي ! 1 ءاضفبلا تدب نَ نير ًالبخ اي ال 3 ةناطب اودخت الاون 3 يذلا ان

 هرو ع هر سماق رب سل يح ه2 سدو 208 ا. مرو موةء ل 0 وعموم معدد ىو ع ه6 ا 0 كل

 نولمؤت و ملوبحت الو مهوبحت وأ قناه و ولقعت كك نإ تير مانيب دن ربكا مهرودص ي مخ امو

 لثم وا - مير الها لثمك نوقفني ام بالها لثم دارب نازوجبو اراد هقوُنسأ يدّلا ٍلَدمَك هلوق ريسغت يفرم

 ويعفتحلل يغفل [ كلل مهما ام و ] ٠ ءانلاب نوقف كرقو - ثرحلاوهو مير كليم لثمك نوقفني انف

 - لوبقلل ةقحتسم ١هباوتاي مل ثميح مهسفنا اوملظ مهنكلو مهتاقفن لبقي مل ناب للاب مهمل امو نينجا قلاع

 ام باكتراب مهسفنا اوملظ نكل و مهثرح تالهاب هللا مهملظ ام و يا مهشفنا اوماظ نيذلا ثرحلا باحصالو|

 مهسفنا هذكل و كارينا زوج الو مه اهنوماظي مهسفنا نكلو ىنعمب ديدشتلاب نكل و كيرق و - ةبوقعلا هب اوقحتسا
 يذلا هيغص و هصيصخ هتجهلوز لجرلا [ ةّئاطب ] هرعشلا ىف زرج# امنا هنل ناشلا ريمض طاقسإ ىلع نوملظي
 ملسو هلآ و ةياع هللا ىلص يبنلا نع و - يراعش ُنالف لاقي امك بوثلا ةناطبب هج هب ٌةقث هروقشب هيلا ىضفي

 ارد و ةقلعت زوجي و - نوملسملا مهو مكسذج ءانبا نود نم [ مكن نم ] «راند سانلا و راعش راضنالا

 رئاي رمالا ىف الا لاقي [الابخ مكتولاَي 3 ] مل ةزراجم مفرد نم ةذئاك ةناطب يا فصولا ىلع ةَنَطِدِب و

 و - نيمضتلا ىلع ادبج هكر ا نياوعفم ىلا ىددعم لمعتما مث ةيفر صق اذا

 تكلا ةيردصم ام نا ىلع مكتنع اوذو 1 مَ ع ار « ناسفلا لابخلا و  اهصن كءنمإ ال ىنعملا

 ررضلا شا مكايند و مكنيد ىف مكورضي نا ارد يا ةربج دعب مظعلا ضايبنا هلصا و ةقشملا و ررضلا ةدش

 تلفني نا اهيلع مهلماحت و مهسفنا مهطبض عم ىوكلامقيال ا تدب دك ] ههعلبا و

 رافكلا و نيقفانملا نم ا داضغبلا تدب كف ةدانق نع و  نيملسملل مهضغب هدب هب ملعي ام مهتنسلا نم

 توجو ىلع ةلادلا [تيذا 8 م نق] « ءاضغملا أدب لق ةللا بع ةءارق ىفو - كلذ ىلع اضعب مهضعب عالطال

 تلق ناف هب متلمعف مكل نيب ام [ نلفت نا ] هئادعا ةاداعمو هللا ءايلوا ةالاوم و نيدلا ىف صالخالا

 ليق هناك ءاضَْبلا تدب دق كلذك و ةّئاطبلل ةفصْكنولاَي 1 نوكي نا زوجي تلق  لمجلا هذه عقرم فيك

 تافناتسم ىنوكت نا غلبا و هنم نسا و أدتبم مالكف ذيب نق اما و مهراضغب ٌةيداب البخ مكيلا ريغ ةناطب

 قااوربشل [ ءاوأ ]و أدنبم [ منن ] و ةيبنتلل [ اه ] ٠ ةناطب مهذاختا نع يبذال ليلعتلا ةجزا قلعاانلك

 يف مهئاطغل نايب [ موب و مب ] هلوقو باتكلا لها يقفانم ةالوم يف نوئطاغلا ءالوا متنا

 [ نوُنصْوُتَو ] يف راولا و نابل را لوصوم < ءارآ ليقو - ءاضغبلا 0 نولدبي تريح مهتالاوم

 منوضغبي كلذ عم مه و هلك مهباتكب نونمؤت مكنا لاحلا و مكنوبحي ال يا 0 آل نم اهباصتنا و لاحلل

 - فواوب ةقلاووي ما ا تا ا م يشب نوذمؤي ال مه و مهنوبح' مكلاب امف

 لماذالا ضعب مدانلا و ظاتغملا فصوي و * نوجري لام هللا نم نوجرت و نوملات امك نوملاي مهناف ةرحنو مكقح

 ندر ظْيغ نم نوضعي « ةلذا امايز اماوتا ٌلتقاف ٠ رعش » ئرعلا ملاظلا نب ثرحتلا لاق ماهبالا و نانبلا و

 كنز
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 [””نارمغنلا ةروش
 رع ءىزجلا



 |”نارمع لا .ةروس
 اك درعا

7 

5 

 كت

 هد مصمم مرو مر

00 - 

 ملو مهسفنا اوملُظ لاق 0 ناف (م)

 الا ىف مهل ضارغا لوصح نم هيف امل ىنعم بهذيال هنا آلا ةروص بهذي ناك ناو هذال

 و ةرخ

 |! ىفال هيذرهل ةءفنمال ةيلكلا ىلع بهذي ىذا وه نيملاظلا نيرفاكلا ثرح و ىيش هذم ىقبيال

 لل ي

 غلا نأل تلق - موق ثرح تباصا وا ثرعلا تباصا هلوقب
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 ثذاح انه ىلا 3 باهذلا ىلع ربصلاب باوثلا
 د ىريشب نوقفني ام

 آلا ىلع بهذ

 ىلح هي ةيلعكلا ىلع بهدي الف نموملا ملسملا ثرح اماف ةرخالا ىف الو ايندل

 ( مم8)

 يد ا 0 4 ممرو سرب ص مرو
 ككلراو * دري يف نوعراسي ر ركذملا ن ع

 2 6 ص. دس مور ريم < «در 7

 كت ع نوخذي 0 فر ,عملاب ىنويرماي و رخآلا مويا و هاب هم

 - 007 2 100 مم ه وامس رم

 ىأغت 3 اررعك نيد نأ © ينتمي مهاع هَللاَو ةورقكي 5 0 م م اولععي امو © نجلس | نم

 200 1 0 ممر ا 201 ع 3 2 مرن م مرو رت سمج

 هذه يف نونعدي امم ل ام © نردح 6 مه را قيحض] 57 و 2 هللا نم مهند نالوا الو 1

 سوو هم معامد مص + مم ور 1 6. - م28 سلا سم

 © نوماظي مهسفنا ى 4 0 مك 2006 قتلها م سعد اوماظ موف رح لك راهي دع 20 0 لدم ايندلا 8 ويح 1

 دوهدلا ىف كنناك ام صئاصخ# مهفصو نوذمؤم نولات ةمئاف للم ف ةمال ناتغص عفرلا لحم ىف [نونمؤي ]و 71 3 . را 00 02 5 صوم ص

 مهرفك و اريزع نكي مهكارش بلا ناميا الك نكإ موناميإ نال مللاب ناميإلا نم و- نيدجاس لهللاب هللا تايإ ةوالث ى

 فررعملاب ر مالا نم و - هلعص فالخا هنوفصي مهنا رخآلا موجلاب ناميألا نم و - ضعب نود لءرلاو بثذكلا ضعبب

 نيجغار ريغ اهلع نيئطابتم اوناك مهنال تاريخأا ىف ةعراسملا نمو - نيذهادم اوناك مهذال ركنملا نع يبذلاو
- 1 

 روغلا رثا و هب مايقلا و هياوت يف عراسر مالا ىف بسغر نم ىال هيف ةبغرلا طرف رهخلا نلف ةعراسملا و تابت

 تعام يذلا [ نيح جالا 1١] ةلمج نم. هي. اوغصو. .امب 'نوفوصوملا ..[ كتر و ]+ يخارقلا ىلع
 0 2 روث عسمد م

 اصل : "5 : .
 [هورفكت نلف ]» نيماسمل ملإ يح اي ديرد ن زود و مهيلع هراخن اوقح و مصر و هللا ددع مهلاوحا

 و 5 م 2 6 رصاص با

 باوثلا يفوت دعم يف ميخ ىكش هللا و هاذ ف ركشلاب الع الع

 ةمعنلا كش رقت دحر نزلا الا نان نعتيال نفكر ركقلاو نيلوعقم

81 .0 31 

 وار زعل هللا كفو اءاح اكل

 ىلا يدع مل تلق ناف - كللز سيقن هذع
 - 57 5: هول 3 ا نول ا

 عرق و ةعازج ١ اوهرح“ نإ مد ةوممرح) نلف ليق مناكف نامرتحلا»ب ى 1 ك ا | 1 اهر 3 0

 زوفيال هن لى راع ةلادو باوثلا نليرعح ىنيقكمال ةراشب [ ىينتملاب ميا هللا َو 1 ءاكلا و ءاجلاب هورككياو 3 ا

 ريو هر

 ءابكن « مرضت ن ىييراتا نادعتال « رعد * لاق رصرصلا وح

 وح نافيسبلا "هن هيلاروصخ صغلا يع 0 هرم هةبابخللا

 ذ ةدرابلا مرلا [رصلا] « ئويقتلا لها الا ةدنع

 2و7 َت
 افيدس ىليل تكتااق امك + تالحمل] باحابرص

0 5 

 1 ا نراب را م 8 0 لك ذعمب ةرفلا اهب فصوف ب ىنعمب 0 ةدص

 مر دا 2 26

 ؟ءهمص خذ” ىو

 ىفر « ع ٠ لاق داك فاك هللا ىفن نلف ينعيض نا يع ىم و ةنسح ةوسأ 0 يذ

 نمحو ءانثلا بسكو رخافملاو مراكملا ىف مهلاوما نم نوقفني اوذاك انما عيش 6 لفاك ءافعلملل عدحترل
- 

 نودرقني اوناك ام وه ليقو - انداظل تيهانن نكردلا ةسح يذلا ع عرزلاب هللا هجو هب نوغتبي ال سانلا نيبركذلا

4 

 منال مهذع عاضف ماس و هلأ و هيلع هللا لص هللا لوسر.ةوادع يالا ام ليق و - مهرفك عم ةللآ ى

 تالهالا ن
 و مرشد بوم رمد 010

 نال مج دصاعم ىلع مهل ةبوقع كللهاف موسعا اوملظ ا ثرع# هش لجأ هوقفنا ام هقافناب اوغلدي مل

 ربصلا هكيرض يدلا ثرحلاب «ءاجضو نال اوقعنا ام هيبشت ضرغلا تاق 1 -(ص) غاباو 5 امس نع

 يدلا بكرملا ةيبشكلا نم وه تكل ميرلاب 0 نوقهذي امم سعج اثلريح ضرغلل قباطمر ريغ مالكلا و



 2 كا

 رشخب
 م < ا - سم معكم ص سممص عوس ريب مجسم سدو

 م نارمعلا ةروس ا ليخو هللا نم لحب ل افك ام يأ ةدلا مهيلع ترض

 اوناكو اوصع مب كلذ 0 ريغب يبل نولدقي و © هللا ! تياب نورفكي زك مهاب ىذ ةنكسملا مهيلع ع 0 ١ 72 ل هص لإ و دوم عامدعو دو موومومم

 | ع مهو يبوس هرب همي .< همس

 © نودجمل مهو لِيَ 2 هللا تيا قر ةَمئاَ 1 بنا لشأ ن ا ارمي عزا نردتعي

 ىف :عمرج و :هعفر نيب قزفا يلف تلق ناف - "نورصخي ال مهنا مكربخلأ مث ليق هناك ءادتبا رابخالا ممح ىلا

 ادعو رصنلا يفن ناك عر نيح ورابدلا ةيلوتك مهلتاقمب اديقم رصنلا يفن ناكا مزجول تلق - ىنعملا

 مهذع فقنم نولوذخ# مهنا ةيلرتلا دعب اهب مكرظنأ و اهنع مكربملا يتلا مهنصق و مهناش مث لاق هناك اقلطم

 ريضنلاو ةظيرق يذب لاح نم ربخأ امك نك ورما مهل ميقتسي الو حانجب اهدعب نوضبني لا ةوقلا و رصنلا

 ءازجأا و طرشلا ةلمج تلق -ربخلا اذه هيلع فطع يذلا امن تلق ناف -ربيخ دوهيو عاقْتُيَف ينب و

 يف يخارنلا ىذعم امف تلق نأف - نورصفي ) مهنا مكربخأ مث اومزبذي مكولتاقي نا_ مهنا مكربخأ ليق هناك

 تلف ناق - رابذألا مهتيوتب رابخالا نم مظعا مهياع ىالذخلا طيلستب رابخالا نال ةبترملا ىف يخازتلا تيما

 نارطتمالا قيرط ىلع ناداراو ىنامالك امه تلق - مكووصب 0 نوتمؤملا مهتم يذعا نيتلمجأ حتوم ام

 اءاج كلذل و تيك و تيك هناش نم ىناف نالف ركذ ىلع و لئاقلا لوقي امك بادكلا له| ركذ ءارجا دنع

 وا نيكسمتم وا نيمصتعم آلا ريدقتب لاعلا ىلع بصنلا لع يف [ هللا لزويع ماسي

 لاوحالا ةماع ين للا م موفلَع تير 0 لاوحالا ماع معا نم ءانثتساوهو هللا نم لبا ع ىنيسبتلم

 ةدحاولا هذه الا طقرهل زعال يأ ن يملسملا مدر 0 يذعي ,سانلا ليبحو هللا مهعاصخعا لاح يف

 00 مهي ترص ] ةربجوتسا [هللا مم بصق ماب و ]* ةيزجلا ن م ةوادق امل ةمذلا ىلا مهئراجتلاي يدهو

 + كلذ ]ءهبضغو هللا ةذعل ميلع دوهجاا مهو اهذع نينع اظريع ةخذكسملا ىف نونكاس مهف هلها ىلع تيبلا برضي امك

 ءايبذلا مهلتق و هللا تايأب مهرفك بسبسب ناك كلذ ياللا بضغب ءاوبلاو ةئكسملاو ةلدلا برض سهر كذاس ىلإ ةراشا

 سيل هدحو رفكلا نا ماعيل هدردحل مهئادتعاو هلل مهتايصع بسبيسب ىئك كلذ يا [ اوّصَم اَمِب َكلْذ] لاق مث

 متاَيَطَح مم هوحأ و رفكلاب قس امك يصاعملا بوكرب قحتس هللا طخ ناف هللا طغس قاقستسإ ئف يروسب

 يا باقكلا لهل [ وسي ] يف ريمضلا «لطابلاب سانلا لاوما ميلكا و هنع !وهن دقو اوبرلا مهذخا و ورك

 امك اوس اوسيل ةلوق نايبل فناتسم مالك [ تا م بشكلا لها نم ] هلوق و « نيوتسم باتكلا لها سه

 دوعلا تثسمقا كللوق ن م ةلداع ةيمقكسم ملا ما 1 0-0 مك هلوقل انايب فورعملاب 20 هلوذ عقو

 نوجسلا عم ليللا تاعاس يف ن ارقلا ةوالنب مهدج# ىع ربع و مهنم اوملسا نيذلا مهو ماقتسا ىذعمب ماقف

 و - اهنولصيال باتكلا لها نال ءاشعلا ةرلص ىنع ليقو - مهرما ةروص ىنسح ىلع لدا و نولعفي امل نيبا هنال

 نورظقني سانلا اذاذ دجسملا ىلإ يرخن مث ءاشعلا ةولص مّلس و هلا و هللا ىلص هللا لوعر رخا نوعسم نبا نع
 2 ل . 1 3007 3 . 0000 5 ع

 - [ىنوادي ] هلوذ و٠ ةيالا هده أرقو - مكريغ ةعاسلا ةده هللا ركذي دحا نايدالا لها نم سيل هنا امإ لاقف ةولصلا
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 م6 م هد ومو ص و ةيم

 قحاب ا ا ا عحتا هللا ةَمْحَر ْي ةق مههوجو تدضبا يذلا امأو
 هر < 5ع ىهروم مب م مو مم تام سمع 0 و

 00 ملا ترا هلا لإ زا ىن امو ولا نم إو نييلعلل املظ ديري هللا

 ومص لمى 7-0 2 ع هاو

 هل اريح ناكل بكا َلْهَآأ ما ا م هلل نورت ررمملا سس نوهْنَت و فورم نورمان ساذلل تجرح

 ع عمه -عوهو مد مع معم يعم

 © نورصني ]ل مث رابدلا واع مكونا ناو ماب ا مكررا نا نوقف مهردكأ و نونمرملا مهذم

 [ هللا ةَمحر يفت « ىلإ اولا مكيرب تسلا مهسفنا ىلع مهدهشا نيحرارقالا هدجوا امع مهضارعلا رافكلا عيمج

 هللا ةمحر يف ةلوق دعب [ نوداخ ايف هز ةلوق عقوص فيك كثملق 0 داغملا باوثلا ي »او هتمعل ىفن

 كلت ] 4نوتومي الو. ابنع .نونعظيالا نودلاخت اهيف مه ليقف اهيف نونوكي فيكليق هناكفانيتسالا عقوم تلق

 حملا ءازج نم لدعلا و [ قحلاب ] ةسبتلم [ كليم هونت ] ديعولا و دعولا يف ةدراولا [ هلا كثب
 صقني وا مرج“ باقع يف ديزي را مرج ريغب ادحا ٌلخايف [ اماظ ا ”يسملا و

 هقلخ نم دحال ملظلا نم أيش ديري ام ىنعم ىلع [ َْيِملمْلل ] لاق و ًاملظ رقذ و نمحم باوث نم
 'ضام نامز يف عئيشلا درجو نع ةراجع نك ٠ اهب ىغضرلا و مئابقلا ةداراب هفصي مع ملحي ىم ناجبسف

 ناكو ىلاعت هلوق هنم و - عيراط عاطقنا ىلع الو قباس مدع ىلع ليلد هيف سيل و ماهبلا ليبس ىلع

 هللا ملع يف منك ليقو -ةما ريخ متدجو نق دف [هناوج لكر يايئدط هنمو اًميحر | اوقع هللا

 هلوق و ثربظأ [ تجرخأ ]«هب نينوصوم ةماريخ مكناب نيروكذم مكلدق ممالا ىف م,تنك ليقو  ةماريخ

 ٠ رياضي امب موقيو مهوسكيو سانلا مي ميرك ديز لوقت امك ما َرْيَخ مهنوك هب نيب / فناتسم مالك [ نورمأت-]

 نايل بحبو امأ لفشل قيملا عمر نالعللاو اناميا بأ نامل كاست, اس لع ناعيا : لثمن[ هللاب ب ىرودص وتو ]

 نمؤم ريغ هناكف هنامياب دتعي ما كلاذ ريغ وا باوث را باقع وا باسح وا كثمعب وا باتك وا لوسر نم هب

 رعت نورك م كلوا اليبس كلذ نيب ارذخلي نا نوديري و ضعبب فكن و ضعبب ىمؤن ىنولوقي و هللاب

 ها ءافمؤ ول زوما ]نيالا /لاكنن[ هيل ازيك ناكل زها مهناقيل عم بذكأ لهآ مآ ولو هلوق هيلع ليادلا

 عابثالا و ةسايرلا نم مهل ناكل اوذمأ ول و ماوعلا عابنتسا و ةسايرلل اًبح مالسالا نيد ىلع مهنيد اورثأ امنا مهنال

 «نيترم رجلا دانيا نم ناميالا ىلع ةودعو امب زوفلا عم هلجال لطابلا نيد اررثا امم ريخوه ام ايندلا ظوظح و

 ىذا | "مكرر ل ]«رفكلا ىف نودرمتملا [ قرقسفلا مهرذكأ و ]ةباحصاو مالم نب هللا ديعك[ نودموملا مهم 1

 ا قولت نا نإو ] كلذ وحن وا ديدهت وا نيدلا ىف نعط نم لوقب ىذا ىلع ارصتقم ارارض آل

 ةيفو مكنم نوعنمي ال و دحا نمرصن مهل نوكي ال مث [ نورصدي 9 مث ] ٠ رسا وا لتقب مكررضي الو نيمزبنم

 نوردقي ) مهناب مهديدهت و مبليلضت و مهخغنوت و مهب يبلتلاب مهنوذوي اوناك مهنا مهنم ملسا نمل تيبثت
 مهرما ةبقاع نا ر مهنم ماقتنالا و مهجلع ةبلغلا مهدعو مهنا عم هب ىلابي ررض ىلا لوقلاب ئذالا اوزواجنب نإ

 همر ء.و ” يو

 ءازجلا رح نع هب لدع تلث - نررصني ال مث هلوق يف فوطعدلا مزج اله تلقا لاف نذل و نالدخلا



 م

 ةوجو ضيبت مود ترب م باج مباح اسال نافع اوفر ب دل اونوكتالو و. مرو م ك6 د1 ]اا هر ام ا هءهمل مم دم هربوو معرس
 © نورفكت ملدك امب ع ا مامي دعب ردك ران مههوجر ثدوسا نيذلا ا 6 و ءهوووم هدو همم هعومم < يف هع 5 52205 5 د دو ممم ع

 تلد راقب قمن تسلق لانو اواناقق لاق م : ًامهكيي اوحاضاق ىلاعت هللا لاق ركذملا فك ضرغلا ىلا ا

 راكنالا هيلع بمجو ةولصلل اكرات ةريغ لاإر نم نا اوعمجا دقو  هطئارشب صتخا و هنم نعمت ملسم كك
 5 اهتم مب عمو ةسايسلاب 5 0 ل اييرتاكي مامالاف لاثفلاب يذلا راكذالا امإو دحا لكل رايك مولعم هنزل
 . : : ل ا 1 3 دس

 بجي له تلقىناف - اهياع اوزرميل ةراصلاب نوذخري امك اهردوعتيال ىتح تامرحملا نع نايبصلا ىبنيو

 ةكرقيف ةيلع نادجاو ار :راكنا و ةباكترا كلر نال هجاع بسجب معف تلق فدكتري امع بذي نا ركنملا بكترم كاع
| 

 عمس هذا نسسعلا نعو .- اولعفت مل نا وريخأاب اررم فلسلا. نعو -رخآلا بمجاولا هذد طقسيال”نيبجاولا نحا

٠. -. 
 مبان 26 5 مك
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 رماي الف مككم هدب رفظول ناط :هتلااذو لوقي ام لعفي اذياو لاقف لعف)ز الام لوذا ال لوقي هللا دبع نب فرطم

 ءاعولإ ا[ فور ل ٠ نورماب ور ريغلا كل قل ل كغيك فلق ناك ناف ركذم نع ىبذي الو فورعمب دحا

 يجن ا ركذملا نع مل و نفور عملا تور مالا 3 اورد و لاعفالا نم فيلاكتلا ىف ماع ريخلا ل
 وبيلا مهو [ أوفاَدحا و اردت نيذلاك ]+ ىطسولا ةراصلا و ةلوقك هلضفب اناذيا صاغلا هيلع بفطع مث ماعلاب ناو 220555-22-26 .٠ م َ م 7 3

 ليقو 23 قعأا ةملك 0 ةدحاو ملك ىلع قاعتالل ةبجوملا [ تنيبلا مهنداج مم لعب نم ] ىيراصنلا و 9 مام 0 م خا :

 تدب [ وجو ضيبت موي ].* مههابشا . و ميرا دب داعم مهو ةمالإ هذه اوعدتبم مه 2-6 20

 نم ٌضاهبلا و كاَوسَتا و ضاَيِدَن و ةعراضملا فرح رسكب بوست و ضي كيرق و - ارركذا رامغاب وا - موو
 تضضيبا و هقارشا و هرافسا و نوللا .ضايبب مسر ر قحلا رو لها لمني ا مف: ةماطلا» ننقل داوتملا و

 ةفومتكر نوللاداريمُب 7 لطابلا ةماظ لددا نم ناك نمو هفيمجب و هيدي نهب رونلا ىعس و تذ ةرشاو ةذفيحم

 نم هتمحز عسب و هللاب نوعذ تناج 1 م ةماظلا هب تطاحاو تثملظا|و هدفيحص نت درسا ةدمك و

 مهنا رهاظلا و مهلاح نم بيجعتلا و خيبرتلل لزمهلا و م 1 مهل لاقيف [ موك ] ٠ هلهاو لطابلا تاملظ

  هئيجم لبق هب مهنارتعإ دعب مع هلا و هيلع هللا لوا هللا لوسرب مهبيذكذ ناميالا دعب مهرفكو باتكلا لها

 ليقو - نودترملا مه ليقو - ريضتلاو ةظبرُت ينير اوجنو دوست وراصنالاو نيرجابملا ةوجو ضيبت ءاطع نعو

 مث هانيع تعم 3 قشمد جرد ىلع مهنار امل و جراوخلا مه ةماما يبا نع و - ءاوهآلا و, عدبلا لها
 هل لاقف ءالؤه مهلثق نيذلا ياكم كح ىلقتريخ و ءامسلا ريدا تحت ىلتق رش ءالؤه رانلا بالك لاق

 ةتعمس لب لاق ماس و هلإ وب هيلع هللا ىلم هللا لوسر نم هتعمس عيش ما كيارب هلوتت ىيش ١ بلاغوبا

 نم اوناك منل ٌةمحر لاق كاني ثمعمد كلناش امذ لاق ةرم ريغ ماسو لإ و ةيلع هللا ىلس هللا لوسر نم

 مه ليق و - مهام هألا كذاعاف اريثك مولم كشغراب نإ لاقف هديب ذخا مث ةيالا هذه أرق مث اورغكف ماسالا لها
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 وعموم ممعروم سس سمع 6 5ج مم طمس مه عم ه0 ممصمموم 2< ااو سم رب عا مص

 فررعملاب داع رزماو و رْيَكلا قلل نوعدي هم مم ينقل 60 مقلعل 4 هنيا مكل هللا نيب فدك *
 مودع .ةظعورص م همعم 2 -

 و نيا ره قرأ و و 5 ركنملا نع نوهلي و

 . 0 1 : : 5 0 كن انوع
 ركدملا 0 اهنا الإ واو اهمالو فثميناثلا ورديكدنلاب اهقرح اهلعش و ةرفحلا اعش و* مدلا نم الاذقلا ردص تفرش

 ىلع اولعج فيك تاق ناف - ةبناجبا و بناجلا ةفشلا و افشلا وحن و ةفرذع“ كمنوملا. ىف'و ةبولقم موي و ا ص 5 1 < نك :

 31 “ب خاب 2 0 ١ 5 011 : ع 0
 اهدعب عئولي نوكلا مدح تلّمف راذلا ىف اوعد و هيلع اوذاكام ىلع اونامولا تلق  راذلا نم ةرعح فرح

 2 اا 00 0 3 :
 نيب ] غيابلا نايجاا تللذ لثم [ كلذك ]« اهيف عودولا ىلع نيفشم اهفرح ىلع دعقلاب راذلا ىف عوقولا

 فررعملابرمالا نإ) ضيبعتلل نم ( ٌةَمآ منم ةركقلاوب 1 اعنقتو او هاايزت#ن أ ةطازاإ [ نودتيت مكلعل هنا م كل هللا

 بتري فيك ملع و ركذملاو فثررعملا ماع نم الا هل ماصيال هنالو - تايافعلا ضورف نم ركذملا نع يملا و

 هال لم ف محلا فرعاميز و ركفمد ر ما و وزعم نع ىمن امير: لهاجلا نان سمان كيكو هتماقإ يف رمالا

 ةظاغلإ عضوم ين نيلي و ا ل نع هاهنف هيحاص برهذم ين هلهجاو

 رصاملا باحم) ىلع راكالك ثيبع هيلع راكنالا نم .ىلع وا - ايدامت لا .ةراكنا ديزي ل نم ىلع رمي و

 ثّجرْخأ ةّسأ 5 م ىلاعت هلوقك نورمات ةما اونوك و ىنعمب نييبتلل نم ليقو - مهبارضا و نيدالجلا و

 هللا ىلص يبنلا نعو - مهريغ نود حافلاب ءاضخالا مه [ نوحلغملا مه كلوا و ] ٠ ىورمأت سادلل
 نعذملا رع مهاهنا ر فور دعا مهما ناق- لقانا نيخ نم ربنملا ىلفوقر كئس ةنإ ماس و هلا هةياع

 ةضرا يف هلل ةفيدج نك ديالا قعر مو« كفورطفلا كولا" لاعبي همنل ميلعب هلع و يفر لانو هلل. مهاقّتاو
 نع يمنلا و فررعملاب رمالا داهجلا لضفا هذع هللا يضر يلع نع و - هباقك ةفيلخ و «وسر ةفيلخ و

 نوكت نامز ساخلا ىلع يتاي ةفيدح ىنعو - ا هللا بضغ هلل بضخغ و نيقسافلا ىنش نم و ركذملا

 يبوثلا نايفس نع و -ركنملا نع مهاهذي و تفررعملاب مهرماي نمؤم نم مههلا ببحا .رامحأا ةفيج مهين
 روماملل عبات فررعملاب رمالا و هادم هنإ ملءاف هناوخا دنع ادومح“ هناريج ين أيكم وما لا هاك اذا

 ْتجا و هكرت ركذملا عيمج نال هلك بجاوفركنملا نع ىبخلا اما و بدنف ابدن ناك ناويتحل وسل لاك

 ٌعمسلا يلع يبا دنعن ناغمش هين فاتخا دق تلق - بوجولا قيرط ام تلق ناف - ميقلاب هفاصتال
 هركذي ام نا ىهاذلا ملعي نا تلق - يذلا طئارش ام تلق نأف -هدحو عمسلا ماه يبا دنع و  لقعلا و

 يذلا نسحتال عئاولا نال اعقاو هنع .ىبني ام نوكي ال نا و نسحأ ركذي نا نماي مل ماعي ما اذا هنال ميبق

 ةتاركفم يف ديزي يبنملا نا هنظ ىلع بملغي ) ناو هلاثما نع يبذل و هيلع ملا سمحت .امنااوب هنع

 ىاع باغي نا ياو كوحألا طورش اهف كيالقر نانا فقع هنال رثوي ال هيهن نا هدظ ىلع بلغي ١ ناو

 نا هذا هنظ ىلع بلغي ال ناو هتالا نادعاب رمخأ) برشل أيبت دق براشلا ىري ن اردن ةيصعملا عوقو هنظ

 ىلا ققرت عهذي ما ناف لهسلاب ىجدتجبي كملف  راكنالا رشابي فيك تلا ناف - ةميظع ةرضم هقعأ ركنا
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 سو ىمد مم يدصمجى هم 000 م ع درع ها. ءأد

 مس نارمعلا ةروس تمعن ًارركذا و ار اعيمَج هللا لبحتب اوُمصُتما و © نوملسُم نأ وَ 0| نتومتالو هنت قح هلا او

 ع رجلا دقت لا نم ةرفح ًافش ىلع منك و ان رد دمنب قنا راك يتستت 2 كلف تعال
 ا
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 ميزي و ماظعي و مكهبذي ملسو هلأ و هيلع هلل ىلأص هللا لوسر مكرهظا نيب و ةيرط ةضغ لوسرلا ناسل ىلع

 رورش عفد ىف هبلا ءاجقلالا ىلع مهل اًدح نوكي نازوجيو - هنيدب كدسستي نمو [هللاب مصنعي نمو ]همكببُ

 ئدهلا ن جام لناذكي انالف ثتّدِج اذا لوقت امك ةلاح# ال ىدبلا هل لصح دقف [ يده قف ] ه مهدئاكمورافكلا

 نصاق نا امك ىديلل عقوتم 5 مصخعمأا نالرهاظ نق ُ عئوتلا ىنعمو - الصاح هنع ربخ# وبف لصح دق

 مراحملا ٌباذتجاو بجاوملاب مايقلاوه و اهنم قحب امو هاوقت بجاو [ هنكت قح ] ٠ هدنع حالغلل عقوتم ميركلا

 هللادبع نعو - ًايش اهنم عاطتسملا نم اوكرتتال ىتح ىوقنلا ىف ارغلاب ديري 'معطتسا ام هللا وُقئاَك دوعن و

 ةمول هللا ىف هذخاتال ناوه ليق و - اعوفرم يورو - ىسنيالف ركذيو رفكيالن ركشي و ىصعي الف عاطي ناوه

 ةاكّقلاو  هناسل نزخب ىتح هتاقت ٌقَح نبع هللا ىقنيال ليقو - هيباوا هنباوا هسفن ىلع ولو طسقلاب موقيو مثال

 امك توداا مككرد) !ذا مالسألا لاح وس لاح ىلع نذوكت الو ااذعم [ نوم 10 دانا نم ةدوتلاك ىقتا نم
 نع ةاهخت كلذكل و نايتالا نع هاهنت الف ناصح ىلع تناوالا ينتات الودعلا ءاقل ىلع هب نيعنست نمل لوقت

 ةراهظتسال اليثمت نوكي نا زوج# هلبحب تمصنعا مهلوف « ناهتالا تقو يف هيلع تطرش ينلا لاعلا ىالخ

 ليحلا نوكي ناو - هعاطقنا نماي قيث و لبحب عفترم لكم نم يادتملا كاستماب هتيامحب هقوثرو هب

 ىلع اوعمتجا و ىذعملا و - هبساني امب لبحلا ةراعتسال احيشرت وا دهعلاب هقوثول ماصتعالا و هدبعل ةراعتسا

 ناميالاوه و ةدابع ىلا ةدهعب كسمتلا ىلع اوعمتجا و وا - هذع اوُقَرَعَت 3و هب. مكقوثو و هللاب مكتناعتسا

 الو ةيئاجع ىئضقنت ال ن هيفي دلل ةابح نارقلا تسول وعتاد اوناولطا ينل لوقل هبادكب وا ةعاطلا و

 آو ] مهتم طارص ىلا يده هب م رصقعا:: ماو. شرقي :لفعم رمي ؤ ماقد هب خلق قس قولا ةرفكا علقم

 نيقرغتم متذك امك وا - ىراصنلاو دوهيلا ثغاتخا امك منيب فالتخالا عوقوب قحلا نع اوقرغتت الو [ اوكف

 عامتجالا هعم لوزيو قرفتلا هذع نوكي امم اوندحتالووا - هبراحي و اضعب مكضعب يداعي نيربادتم ةيلهاجلا ىف

 ىف اوناك « مالسلاب كمسمتلا و ىقحلا عابتا وه و مكنيب فاوملا و مكعماج هابايامم اههلع متنا يتلا ةغلالا و
 وياجتف ةبعملا بيف فذق و مالسلاب مهيولق نيب هللا فلاف ةلصاوتملا بررحلا و ةرادعلا و نحلل مهنيب ةيلهاجلا

 فالتخالا لازا و مهنيب مظن دق دحار رما ىلع نيعمتج# نيحدانتم نيمحارتم [اًناوخلا ] اوراصو اوقناوت و
 بررحلا تاواطتو ةرادعلا امهنيب تعقوف ماو بال نيوخا اناك جرزخلاو سرالا مه ليق و - هللا ىف ةوخالاوه و

 م ءملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب مهذيب فئاو مالعالاب كلذ هللا افطا نا ىلا ةنس نيرشع و ةئام

 [ مكدقتات ] رفكلا نم ةياع مدخك امل مفيج ران يف وفيا هيلع التسالي ةووطنسالا

 امك «عع لاتاهك اهنموه و ةرفحلا ىلا ةتفاضال ثنا امنا و افشل وا راثلل وا ةرفحللر يمضلا.و - مالحالاب اهنم
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 ةرج سامح تورت رب ماس م6 سو سس ى”ى مريم < هم

 منو انررغكا فيك و © نيرفك مكناميأ كعب مكو درب بغا ا نبذلا م قير اوعي 2 ىيذلا 0

 ”م م < ه٠ بيده م” < معآ ومومىعو و اا هرعومس < 6

 اوُكَمآ نيا اهيا ق ميسم طارص ل يده عك هللاب مصخعي نمو هوس مو هللا تيا مكيلع ىلاثت
< 

 .٠  7 5را ل 31 ميو و ا ص
 هللا ىلص يبذلا نع واد -درقُك نم و لزنف هجبح و هيلا ها

 نا ليت اوجح يرو رباقلافلا ى * ريو ناترم تيب مده هق هاف وجيم ى | لبق او مّلسو هلاو ةيلع

 ةيدابلا ىف تبنت نا لبق تيبلا اذه 1 دوعسم تناوب تنحل عنمي نا ليقا اوجح |ىجعت ال

 عيرقو - اورظون اص ادحاو اماع مدعلا ساخلا كرتول هذع هللا يضر رمع نمو تقفنالا ةباد اهنم لكات 1 ةرجش
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 - 5 - خ 0 5 ثم "

 ىلع اورج ال نا بجوت لاعأا ةذهو اهيلع مزاج هع ىلع دش هللا د رم هلأ و ةيلع هلل تل

و اك يسرق يتلاهللا ليبس هنا مله يقح نيد دع [هللا ليبس نع ةدصأ نم َنودصُت سعت أرق« هتايابرفكلا
 وه

 نوهيلا ثتتا ليقو - مه دوج هيف لوخدلا دار يب نوعذميو هع مهدصل نولاتعب و نينمؤملا نودذنفي اوناكو مالسالا

 1 اًجوع (هتوغبت ] «هلثمل اودوعيل بررلا و تارادعلا نم ةيلهاجلا ىف مهنيب ناكام مهرركذف جرزخلا و سوال

 هين تلق - لاحم وهو اجوع اهنوغبَت فيك تلق ناف- ةماقتسألا و دصقلا نع اليم و اجاجوع| اهل نوبلطت

 سنتا ىسرم ةعيرش نا مكلرقب اجرع اهيف نا مهومهرت: ىتح سانلا ىلع نوسْجأُت مكنا امهدحا  ناينعم

 يف مكسفنا نلت مهنا يناثلا و - كلذ وحثو اههجو نع ملس و هلآو هيلع هللا ىّلص هللا لومر ةفض مكرييغتبو

 اهنا [ ءاديش ملئاو ] ٠ ميقتسم لك نم موقا وه اميف جوعلا دوجو نم ركل ىتاتيالام ءاغتبا و قعلا ءافخا

 مكنود,شتسيو مكلاوقاب نوقثي ل مكنيد لها نيب ةرنار مناووا دلاضم/لاض الا اهفعانضي ال ينلا هللا ليبه

 ساشرم ليق لاح ىلع بصن اًبتوغبت لحم و  ديعو [ لاعب هللا امو ] رابحالا مشو مهروما ماظع يف

 راصنلا مرفت ىلع ممل دسعلا ديد نيماسملا ىلع نعطلا ديد فكل يطع ناكو يدوبهلا سيق ب
 مهنيب ناك يذلا دعب اوعمتجاو اوغلات ثميح كلذ هظاغف نوثدحتي مها سلجم يف جرزخلا و سوالا نم

 و.مهيلا سلجم نا: دوههلا نم اباش رماف رارق نم اوعمتجا اذا ميعم اذلام لاقو ةرادعلا نم ةياهاجلا ئف

 ناك و جرزخلا و سرالا هيف تاتنتا اموي ناك و راعشألا نم هيف ليق ام ضعب مهدشُكي و ثاعب موي مهركذي

 ىلص ىبنلا غلبف حالسلا حالسلا اولاقو اوبضاغتو اورخاغت و كللذ دنع .موقلا عزانتف لعفف سوال هيفرفظلا

 مكرهظا نيب اناو ةيلهاجلا نوعدتا لاقف راصنالا و نيرجابملا نم هعم يف مويا جرخف ملس و هلا و ةيلع هللا

 ناطيشلا نم ٌةغزن اهنا موقلا فرعف مذيب فلا و ةيلهاجلا رما مكنع هب عطق و مالسالاب هللا مكمركا نا دعب

 هلا و ةياع هللإ لطم هللا لوسر عم اوفرصنإ مث اضعب مهضعب قناع و اوكبو حالسلا اوقلا مهودع نم ديكو

 راكنالا هيف ماهفتسالا ينعم [ نورفكت فيك و ] ٠ مويلا كلذ نم ارخآ ىسحا و الرا مبقا موي ناكامف مّلسو

 [ ْمُهيلَع ىلدت ] زجعملا نأرقلا يهو هللا تاياا نأ لاحلاو رفكلا مكيلا قرطتي نيا نم ئنغملاو - بينيعتلا
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 «مءعرعم 22 000 اللا ا اع سمو مرمد جه مه ص سصدمرتعمل صم ص ا6م هادو همم جوم»

0 
 © ىنولمعت مع لاعب هللا اه و - ءادهش مننا و اجيوع اهنوغبلا مأ ى نم هللا ليِمَس نع نودصت مل بضعلا

 مهم

 ىنح هةسسم ام باطخلا لتاقب هيف ترغظول ءذع هللا يضر رمع نع و- بلطي مل مرحلا ىلا اجل مث ةريرج : 0 م 0 3 1

 ملي مرحلا ىلإ [ينلاف .ىنز وا ةدروا صاصقي لعأا ىن لققلا همزل نم ةفينح يبا دنعو - هنم جرخب

 - راذلا نم انما ليقو - جورخلا ىلا رطضي ىنح عياجي ال و ىقسي ال و معطي الو ىئوؤي.ال هناالا هل ضرعتي

 هياع هذعو - انمآ ةمايقلا موي كتمعُب نيمرعأا دحا يف تام نم ملسو ةلا'ر. ةيلع ةلدا:ئلصىبنلا نع

 نبا نعو - ةنيدملاو ةكم اتربقم امهو ةنجلا ىف نارثني و امهفارطاب دخوي عنقبلا و نوجحلا مالسلا

 ةريقم لطرد اعبر قرسبلاو لوطخلا !ةينثا ب ىلع ردكم بون وفلا ىو: قلع ملل لالصالاا ليفز زبر يحسد را

 ةذجا نولخدي ردجلا ةليل رمقلاك ليهو اغلا نيعبس ملك مرعلا اذه نم و ةعقبلا هذه نم هللا ثعبي لاق

 ةيلع هللا ىلص ينبلا نع و - ردبلا ةليلرمقلاك مهوج رااغلا نيعبس يف مهنم دحاو لك فيش احتل وع

 [ َماَطَنْسا نم ] » ماع يّنئام ًريسم منهج هنم ثدعابت راهن نم ةعاس ةكم رح ىلع ربص نم ملس و لأبو

 رعي ذكي ةلحاولاو اهازلاب ةعاطتسالازرسف ملم اودفلا و اةهلعر للاب عايل هللا«ناؤس) 5: لير" لسبتلا نعال

 لجرلا نا كلام بهدم و - ةوقلا ردت ىلع وهزيبزل ١! نبا نع و  ءاملعلار دكا هيلع و رمع نبا و ساجع نبا

 دتو رفسلا ىلع ردقي ١ نم ةلحارلا و كازلا دجب دقو ةفاطلا ردت ىلع كلذ هنع و - همزل :هتوقب قثو اذا

 ئف هل ليقو عيطتسم وهن هسفن رجوي نا ردق اذا كاحضلا نع و  ةلحار الو هل كاز ال نم هيلع ردقي

 ٠ يحلا هيلع بجي كلذكف ًاوبحول و هيلا قلطفي اك لب هكرذي ناكا ةكمب ثاريم مهضعنل ناك نا:لاقف كللذ

 عاونا مالكلا اذه يف و هيلا ليبع وهف عيشلا ىلا ىتأم لك و معال وا تيبلل [ هيلا ] يف ريمضلا,و

 باقر ىف هلل بجاو قح هنا ينعي تيا َ سأّنلا ىلع هللو هلوق اهبنم - ديدشنلا و ديكوخلا نم

 هللا عاطتسا نم هذع لدبا مث ”يمانلا وكذ ينال بتل نع يع ورع جورخلا و هثادا نع نوكفني 2 سانلا

 و ماهبالا دعب حاضيإلا نا يناثلا و - هل ريركت و كارملل ةينثت لادبالا نا امهدحا  ديكاتلا نم نابرض هيف واليبس

 اظيلغت محب مآ نم و ناكم [رْفك نمو ]هلوق اهنم و - عدم نيتروص يأ ها داريا لامجللا دعب ليصفتلا

 اي دوهي ءاش نا تميلف محب ملو تام نم ملس و هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق كلذل و معلا كرات, ىلع

 امم كلذ و هذع ءانغتسالا ركذ اهفمو -رفك دقف !دمعتم ةولصلا تت نم ظيلغتلا نم هوحن و اينارصن وا

 ىلع ةلالدلا نم ةيفامو هذع لقي مل ا نيماعلا ص ]هلوق اهنم و نالذخلا وطخسلا و تقملا ىلع لدي

 لماكا ءانغّدساا ىلع لدي هنللو ةلاحمال ءانغتسالا ةلواذت نيملاعلا نع ينغتسا اذا هنال ناهرجب هنعءانغتسا

 جيعلا اولاقمهناف دولا ىف تزن بدسملا ب ديعس نع و - هذع ةرابع عقو يلا طقسا مظع ىلع لدا ن
 ةلاو هيلع هللا ىلص هللا ,لوسر عمج تيا ع مح سانا ىلع هلو ةلوق لزنامل هذا يورو - بمجاوريغ ةكم ىلا

 نرماسملا مه و ةدحاو لم هب تنماف 6 محلا مكيلع بهتك هللا نا: لاقف مهبطخف مهلك نايذألا لهاملس و
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 ع 500 © 0 ع "3 نيش هللاَو ا تباب دا ”نوزفكت م بنكلا 1 نأ © َنْمَلعْلا

 قانعا كلبت ليقو ٠ هب كبي ىتح هلغن « هقلا هتذخا بيرّشلا اذا «رعش ٠ لاق ةمحزلا يهو ةكبب

 ةرمتعا و .هجح نمل لصحتي امل ريغأا ٌريثك [ ًاكرابَم ]+ ىلاعت هللا مصقلا رابج اهدصقي مل اهّقدت يلا ةربابجلا

 فرظلا ىف نكتسملا نم لاحلا ىلع هباصتنا و - بونذلا ريفكت و باوثلا نم هلوح تففاط و دنع فكعو

 هناا [ نييماعلل ىدده و ] «رارقتسالا .لعف نم كفرظلا ىف ردقملا هيف نوح ا كبي لأ ريدقنلا نال

 ةعامجلا نايب مص فيك تلق ناف - ْتْثْيَب ثنبا هلوقل نايب فطع [ ميه را ماقم ] 250

 ةردق ىلع هتلاد ةوق.و هناش روهظا ةريثك تآيأ ةلزنمب ةدحو لعجب نا امهدحا - ناهبجو هيف تلق  دحاولاب

 ىلع هلامتشا: يناثلا و - ةسأ نك ميهربا نأ ىلاعت هلوتك دلص رجح ىف همدق ريثات نم ميهاربا ةوبن و هللا

 ضعب نود رخصلا ضعب ٌةنالا و ميا نيبعكلا ىلا اهيف هموغو ميا ءامصلا ةرغصلا ىف مدقلا رثا نال تايا

 ملا ] هئادعا .ةرثك عم هظفح و ةصاخ ميهاربال هيا مالسلا مهيلع ءايبنلا تايأ رئاس نود هكاقبا و يأ

 نأ هلخد نم نماو ميهاربا ماقم تانيب تايا هيف كاري نازوجتو 5000 فولا ةدحالملاو باتكلا لها و

 ىلع .ةلالد امهريغ ركذ ئوطي و ناتيالا ناتاه, ركذت نا زوجي و  ةعبرالا و ةثلثلاك عمجلا نم عون ىيننلا

 يط م هرج و امهاوس ريثك و هلخد نم نمماو ميهاربا ماقم تانيب تايا هيف ليق هناك تايللا رذاكت

 ةيلط علوق,هنم و: ه:اهيلاوم نه. تلقب دييعلا لمبه. ملثم اانا ةفيذنح تناك« ر غشت «:ريرجب لوقت كذلا

 لك سابع ىبا أرق و -.ةولصلا ىف ينيع ةرق و ءاسفلا و بطلا ثمان مكايند نم يلا بّبح مالسلا

 عقاون مهرب م داس نإ ىلع) يلدا بكن ور ةييصتو تلا لزلع نيب ةيا 6 ةبيّلق ةياور يف يندملا رفعج وبا و دهاجم و
٠ - 

 ىنم و هلوقو تيالل نادي فطع مالا و ميهربإ ماقم اقم ىنوكي نا تزجا فيك تلق لق ناف  نايب فطع هدحو

 1 لمص ص رص سل

 هلوق نال ىذعملا ثمريح نم كلذ تزجا كات - ةيطرش امم و ةينادنبإ اما ةفناتسم ةلمح اذه ناك هلخد

 مو 6م 90 يا د

 ئرت الا ةلخاد نما و مهرب ماقم تاذيب تيا هيف ليف هناكف هلخاد نما ىلع لد انما ُّلك هلخد نمو

 احن نم سات ةيا هيف كلوق ىنعم يف هذا مص انما ناك هلخد نم ةنيب هيا هيف ثلقول كلنا

 كي درا ةقعكلا/ ناينيي مفتر هلق هنا امه دمت ]15 قالرقب ةيفر تحلق داورثلار اذه: بسديس» ناك فيك كلر ناك
 ىلا ماشلا .نم ارئاز ءاج. هنا ليقو -.هامدق هيف تصاغن رجع اذه لع ماق ةراجعلا عفر نع ميهاربا 5 5 2 0 31006

 9 500 1 م 5 ٍ 5 : نى 0
 عش ىاع هتعضوف رجح |دهب هتءاج“ لزدي ملف فىعار لسغي ىنح لزنا ليعمسا ةارمأ هل تلاقف ةعم

 يقبفرخآلا قشلا تلسُك ىتح رسيالا هقش ىلا هنلوح مث هسإر قش تلسَع ىنح هيلع همدق عفوذ ميال
 2 م تبي ء 070 * 1| عاد ١2 هو ج2 -

 5-2 انما اًمرح اكل ا نر هلوق نىذعم انعإ ناك ءاخد نم و ىنعم و هيلع هيمدق رثا

 س06

 نلكرج ول لجرلا/ناك انمأ دليلا ادعو وادع بر مالسلا ةياع ميهاربا ةوعدب كلذ م مهلوح ٍ م سانا
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 م نارمع لآ. ةروس بذَكلا ملا ىلع ردنا نمت 5 يقدم مكدك نإ نايا اهولؤان ةيروتلاب اوتاك لق ” ةبروُنلا يلزتت نأ لبق 5

 ممم 6

 ع رجلا © يكرشملا نم قا قيمه م وها لا قدم لق قلل مستلم كل دنَكم

 ١ ع جا م 16 0 < (4كتص 1 6. سم ىامس نهم 6 © موو" عم هد تيوص 5
 ميهربا م ايم تنيب ثميا هينيب© عريفلعلل ودجر و اكرام اكوا ْيَدّلَل ٍسّدلل عضو تتماوب لوا نأ

 املك يتلا مهيراسم نم ددع امو لطابلاب سانلا لاوصا ذخاو اويرلا لكا و هللا لهبمت نع نصلا و ملظلا و
 ,هياتكب مهجاح ناب رمأ [ اهوا ةيروا اونا لق ]مهل ةبوقع تابيطلا نم عون مهيلع مرح ةريبك اهنم اوهكترا
 امك ميدق ميرحت ««موخباو مول كتليسي) داعي ميجا اهذلع مرج عابر نم هب قطان وه امممهتكبي و

 ّى اذ ةنيبلا ةححلا تللذ ينو ىنيرغاص اوبلقنا و تهتز ةدروتلا جارخا ىلع 0 يورخ - هنوعدي

 [ّبذَكلا هللا ىَلَع ىرّتفا مَ 5 ]« هنوركذي ينذلا نسنلازاوج ىلعو مس و هلآ و هيلع هللا ىلع ّي ىجنلا قدص

 كدلواف ] ةعطاقلا ةجعلا نم 8 دعب نم ةبروقلا لازنا لبق ليئارسا يخب ىلع امرحم ناك كلذ نا هعتزب

 مهيذكب ضيرعت [ هللا قدم لق ٠] تانيبلا ىلا نوتفتلي الو مهسقنا نم نوفصخيل ن كلا نورباكملا [ نوملظلا مه

 ام اوعبتاف ] :نوبذاكلا مننا و لزنا اميف قداص هللا نأ تبن يلا نوقداصت اَذاو مهيغبب مهاد كلذ هلرقك
 مهتظرو يذلا ةيدوهيلا م اوصلختت ىتح هعم ىمأ نم و دمح“ اهيلع يتلا مالسالا ةلم يهو [ اقينح مههاربا

 يتلا تابيطلا ميرحت مكتمزلا مقار ةيوستل هللا بانك فيرحت ىلا مكترطضا ثيح مكاهند و مكذيد داسف ىف

 حو أرق نم ةدارق هيلع لدت لجوزع هللاوه عضاولا و تيل ةفص [ ٍساَّدلل عضو ]هدعجت ىملو ميهاربلل هللا اهلحأ
 ديعتم لوا نا لاق هناكف مبل !دبعتم هلعج هنا سانلل اتيب هللا عضو ,ىدعمإو هللاوهو لعافلا ةيمستب ساّدلل

 لاقف ساذلل_عضو سجسم لوا. نع لكس هنا: ملسو هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع و - :ةبعكلا ساذلل
 هل لاق الجر نا هذعهللا يضر يلع نعو- ةنم نوعبرا لاق امهنيب مك لس و سدقملا تيب مث مارحلا نجسملا

 لوا و ةكربلاو ةمحرلاو ئدهلا هيف اكراجم سانلل عضو تيب لوا هنكلو تويب ةلبق ناك دقال لاق تيب لواوها
 سابع نبا ىنعو - شيرق هاذبف مده مث ٌةقلامعلا هثذبف مده مث مهرج نمم برعلا نم موق ااذب مث ميهاربا ةاذب نم

 هقلخ ضرالا و ءامسلا ققلخ دنع ءاملا ةجو ىلع رهظ تدب لواوه ليق و - نافوطلا دعب 7 تيب لواوه

 كك 9 هاخب تيب لوا وه ليق و هنت ضرالا تيحدف ءاملا ىلع ءاضيب دبر ناك و ماع يعلاب.ضرالا لبق

 و. ماع غلاب كلبق انُهَط دقلف .كتيبلا اذه لوح تْمط ةكئالملا هلت ثلاق مد طجها امل ليق و - ضرالا

 56 ةكئالم هب فوطت ةعبارلا ءامسلا ىلا نافوطلا ىف عنرف حارضلا هل لاقي ثيب مدآ لبق هعضوم يف

 ا ناتغل كب و هم و. مارحلا دلبلل ٍمَلَع يهو ةئيب يذلا تيبل [ ٌةكْبِب يدلل ]
 ليش طيش و ةطمشمم ىو متارو ٌبمتار رمإ باقتعالا نم هون اذهدلاب عغوم مسا يف طيمُتلا و

 و ود و و.

 ور كيي ةداتن ىنعو - اهيف سانلا ماخدزال همك اذإ هك نم اهتاقنشا ليقو _ .جسملا عضوم ةكب و دلبلا ةكص

 تيبس اهذاك ةكمب الا كللذ ملصي ل ضعب يدي نيد مهضعب يلصب ءاسنلا و لاجرلا اضعب مهضعب سانلا
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 دسْفَن ىلع لير مح ام لإ لّيئارما يني لح ناعما | لك © مهل هب هللا نآف بشر نس اوقعتت اهو

 مرو سمص *س

 ةراعج أيش اوبحا اذا هللا مهمحر فلاسلا ناك و - مابسك ام تابيط نم اوقع هلوقك اهنورثوت و 7

 لوسر اي اهعضف ىئحربب يلا يلاوما بمحا نأ هلل لوسر اي لاقف ةحاطوبإ ءاج ثلزن امل اهنا يورو -

 كانا يناو مثار لاموا عبار لام كلاذ ب عب ماس هلأ يلع هللا ىل هل لوسر لاققف هللا كارا ثيح هللا

 اهب لاك اهل رف :ةثراكح نب ديز ءاجو ةيراقا يف اهمسقف هللا لوسراي لعفا ةعاطوبا لاقف يبرقالا يف اهلعجت

 هسفن يف دجو |ديز لكن دب ز نب ةماسأ ماسودلأو يلعدللا ىلم هللا ل هيلع لمع هللا ليبس يفد لاقف

 5 -كلذم اهلبق دق ىلاعت هللا نا امآ ملس و هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هب قدصتا نا تدرا امنا لاق و

 لرسك نثادم تدنن موي ءاراج يس وف رامز هل 3 نا يرعشتالا ىموم يبا ىلا هنع هلل يضر رسما حك

 فيض رذ يباب لزنو - اهقتعاف ى وبان اوت ىلا نأ لوقي لاعتهلا ا ل اقف هّنبجع| تءاج املف

 موي ثركذف اهلحف لبالا ريخ تدجو نك شح - لاقف ةلوزهم ةقانب ءاجف يلبا ريخ! ينقيا يعارلل لاقف

 ام ضب اوقفت ىثح هللا دبع أرقو - يترفح يف عضرأ مول هيلا يذجاح موي ىنا لاقف هيلا مكتجاح
6 

 هم6

 ا ارش اخو يوب 1 لاو م مي

 او ماعطلا عون لك وا ل

 و همرح و هلحل هبيطا تنك اهذع هللا يضر ةشياع ثيدح ينو - ازع لجرلاْز ع والذ ةبادلا تلد كللرقك

 مرح يذلا و « مه لح نهال ىلاعت هللا لاق عمجلا و دحاولا و ثنوملا و ركذملا هب فمولا ىف ىوتسا كلذل

 نا زاقفف -اسّنلا قرع هب ناك قورعلا ليق و - اهئابأ و لبأا موحل هسغن ىلع ماسلا هيلع بوقعي وه و ليئارسا
 ءابطأل هيلع تراشا ليق و  همرعن هيلإ هبحا كللذ ناك و هيلا ماعطلا بمحا سفن ىلع مرعب نا يغش

 اللحن :نازت:مل*اهلكب معاطملا عنا .نؤنعملادوي -ءادقبا هللا, ميرحتك وهف هّللا» نصب نذاب كلذ. لعفف, هباينتجاب

 لبق عيش اهنم مرحب مل مهيغب و مهملظل اهنم مهيلع مرح ام ميرعت و ةدروتلا لازنا لبق نم ليئارسا ينبل
 نوهيلا ىلع كر وه و ةميرعت ىلع هوعبتف ةسفن ىلع ليئارسا مهوبا ةمرح يذلا دحاولا موعطملا ريغ كلذ

 م65 مة

 انمرح اداه ريل 2 لطبق ى ,ىلاعت هلوق ين مهيلع يعنامم مهةحاس 1 ةءارب بار ١ ثيح مهل بيدكتو

 ربل م رِرََظ نويت نق كب »يذلا ىلع و هلوق يفو املأ اباَدَع ىلاعتهلوق ىلا مَ ْتّلحَأ تاّبيط مهيَلع

 اوضعتما و هنم اوزامشا و مهظاغ ام نوح و ميغبب مهاَيَرج كلذ هلو 3 لا ميمو مدل 55 معلاَو

 وه امو هيلع تمرح نم لواب اذسن اولاقف مهملظ و مميغبل مهيلع تابيطلا ميرحت نم نارقلا ةب قطن امم

 نا ىلا ًارج مله و ليئارسا ينب نم هدعب نم و ميهاربا ىلعو حون ىلع ةمرعم تناك ميدق مرحت الا
 يغبلاب مهيلع ةللا ةناهش بم نفت ميقرغ'و انلدق' نا نعت كمر امك انيلطا ترقق اويل ميرحتلا ىهتنا
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 1 ويه بح مهو اوت امو :ارقك نيد نإ ه نشل ه كلوا مهتبوت لبقت ىل ىمسوصو امفط سم مم ممم 6 م ا هر م 0 2 لد
 د

 مموب ب, 2 هرصامر مرسم سوم س5 هبمةهعمص هو هل
 ٠ نوُبحت ام اوقغدت ىلح رب اولاد 1 5 نيرصت نم مهلا و ميلا باذع مل“ هب ىدّتفاوَلو بهذ

 ليق و - لزخت ةيا لكب مهتيرخس و هب لامبالا نع مهدصو ىنينمؤملل ميتذتفو ةتاثيم مهضقن و هل مهتوادعو تبقو
 2 1-2 _ ا و 0 3 2 7 ٠

 انورا اق نودتلا بير ني صبيرتن ةكمب ميقن اولاق نأ رفكلا مهدايدزا و ةكمب اوقحأو اودترا ىنيدلا ىف ثازن

 بات اذا ةبوتلا لوجقم هناف ارفك دادزا ام فيك دترملا نا ملع دق تلق ىناف - ةبوذلا راهظاب اذقفان ةعجرلا
 مرور مومص بضم مى س

 رافكلا نم هتبوت لبقتال يذلا نالرفكلا ىاع ترد نع ةرابع تلعج تلق - مهنيوت لبقت نأ ىنغم امن

 نولخا درفكلا ىلع نونثام اولعف ام اولعف نب ثلا, ٠ ىنيدترملا و ١ ى وبلا نأ لبق هناك رفكلا ى لع تومي يدلا وه

 ىرخالا ىنو ءافر ريغب لس نيينيالا ىدحا عار او اف ناف - مهتيوت لبقت ال نم ةلمج ى مهو
 م ممرو 6م سدس

 ةيدغلا لوبق عانتما بمبس ناو ىازجلاو طرشلا ىلع ي 3 مالعلا نا ءاغلاب نورا ع 0

 يذلا لوقت امك بتستلا ىلع هيف ليلد و ربخ و أدتبم ماكلا نا ءافلا كرتب و رفكلا ىلع توملا وه
 ني 5 مهرد هلخ كلوذ فالخب مهردلا قاقحتسا ى 3 اببس ءى يملا لعجت اهو هل

 رو سمس مل سمو ©

 مهدادترا نع اهيسم رفكلا ىلع توملا لعج البف رفكلا ىلع توملا ىنعمب مهو ليقت ناي ىدتم لك

 هذال تلق -رفكلا ىلع توملا ىلا ةرجو نيرلا بوكر و بولقلا ةراسق نم كلذ يف امارفكلا مه دايدزا و
 هذه ىف ةدئاف يلف ثلق ناف'- رفكلا ىلع تومي !و مالسالا ىلا عجري رفكلل 1 كرم نم مك

 نياق لق ةليلج ابيف ةدئاعلا تلق - ةبوتلا لوبق عاذتماب رفكلا ىلع توملا نع ين دك ا يذعا ةيانكلا

 ظلغا 0 يتلا ةمحرلا نم نيسنألا لاح ةروص يف مهلاح زاربا و راغكلا نم .قيرفلا 0 ناش يف
 ىلصن:[ اًيهذ ]+ ةمحرلا نم سايلا للجا نم فا“ امنا رقعلا ىلع توملا نا ئرت الا اهنا وسلا كلل

 ا نان لاخر ًاسفن نورشع يدنع لاقي امك ءلم ىلع ادر جفرلاب حشا شمعالا أرقو -نييمتلا ىلع

 ةيدن مهدحا ىمم لبقت ناف ليق هناك ئنعملا ىلع لومح# ماك وه تلق - هب ىهّنفا ولو هوق عقوم فيك
 ضرألا ىلا م اوملَظ يذلا نا ول و ةلوقك هلثمب ىدتفاول و داري نازوجب و - ابهذ ضرالا ءلمب ىئدتفا ولو
 5 هبرض لثم ديرت ديز بره .هةبرض كلوقك مهمالك يف اريثك فدخب لثملا و ُهَعَم هلْثمَو اعيمج
 لثمال و مثيه .لثم الو ديرت - اهل ىسحابا ال و ٌةيضقو ه ىطملل ةليللا مهمه ) و +ع+ هلثم ديرت ةفينحوبا

 نسم امهدحا نسي ىيلثملا نإ كلاذ و تنا دبرت اذك لعفي ل فىلثم مهلوق وحن يف داري هنا امك نسح يبا

 ولو هب قدصت دق ناك ابهذ ضرالا ءلم مهدحأ نم لبقي نلف داري نا و - دحاو يش مكح يف اناكن رخآلا

 ةللاوه و لعاغلل ءانبلا ىلع ابهَذ ضرأل ملص مهدحا ىم لبي نق 2 ئرقر  هذم لبقي ملاضيا هب ىدتفا
 سعه

 اونوكت' ىل وربلا ةقيقح اوغلجت نل [ را وانت نل] * ني ضر لم و - ءلم بصنو العو زع
- 3 

 ينلا مكلاوما نم مكنتفن نوكت  ىنج [ نوبت امم ًاُقْعْنَت ىنَح ] هباوث وهو هللارب اولاذت ى ' ليقو - اراربأ

00 
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 ل مهي 16 101 هء ىلا 6م 2 تم

 قرفن ) مر 0 نويبنلا 5 دعو وم ير 3 و طابسلا و و بوعي ر و قب“ و ليعمسا و / ميهربا م نارام علا ةروش

 مه ارك

8 95 

 2 ١ و وعم < مه يه مه ه د سمر مو 1 ناد همم مس مج

 نمار ننوه ر 0 ننال ا لو د ا

 0 560 7-0 َ 02062 وهم 0 ه هب

 ب ع د م 0 1 2 و

 اتت ا ا ريدا 1 م مهفع سوو تول

 هه ص وهو <

 تلق ءاهلنالا فرح اهلثم نم مدقت امدفو ءالعكسالا فرحت بالا هله 0 لنا 0 امل تاق ناف 50

 ئرخا و نييذعملا دحاب ةرات ءاج لسرلا ىلا يرتفيو تي نم لزني يحولا نال اعيمج نيينعملا دوجول

 لوسرلا نإ نيذمؤملاو لوسرلا 6 ةقرفت 0 »ل هلال و 5 ةلوقل نيل ليق امنا لاق نمو -رخآاب

 ت0 لنا 5 «اوق ىلا ىرت الإ تسعي دقن ءاهذنألا هحو َّئ 00 ءالعتسالا قيرط نئاع يحولا هيتاي

 - مدمرر هرررعص م5607 بمد 200 5و 6

 نودحوم [ نوملسم 6 7 / اونما نيدلا ىلع لزذا يَدلأب ودم «لوق ىلا و بلا كيلا 1 اننا و

 ديحوتلا ىنعي [ ماس نألا ريغ عنابي نم مز لقا مث * اهتداجع ىف اكيرش .ةل لعجن ا هل انسفنإ نوصاخ#

 لم اقلطلم . ناس وذ اوعقو. ياا طلال من نذقن اق نب بسام ولما ر

 مهب فطلي ا ىدبي فيك ] « ماغدالاب ماشا ري غنبي نم و ئرقو - عايشلل دييقت ريغ

 مهناميا دعب اورغك مهناب مهمدمصت ىلع لدو مهرفك ىاع مهمهحصت ىم هللا ماع امل ففطللا لهنا: م وسهل و

 اندثمب تبنت يَ تما رهملا رئاسل و ؟نارشلا لف قياما مهتداجام اكباو قه لؤشرلا: ناقياوك متن ان كفبأو

 اونياع نيد كللذ و هب نينمؤم اوناك نا دعب مآهو ةلاو هيلع هللا قل يبذلاب اورفك كوهيلا مهو ةوبنلا

 ةكمب اوقعأ و مالسالا نع اوعجر مد اوماسا اوذاك طهر يف تان ليقو - تانهجاا نم مهناميا ةوق بمجوي ام

 هاوق فطع مالع يلا ناد - ؟كتفاقلا' با ديوس" نب توحلا” تثلسالا نب حوحو و َقِرْعبَأ ن ب ةمعط مون

 ىلاعت هلوقك اوذما نا دعب انعم نلل لعفلا ىنعم نم مهناميإ يف ام ىلع فطعي ىا ناهجو هيف تلق - اردو

 ىذعمب دق رامضاب لاعلل واولا نيكي نازوججنو * بعاذالو ةرهشع نيجلمتم ارسل هع «رعاشلا لوقو نو قص
 معفني ل فطللا نا ماع ىيذلا نيدناعملا يملظلا موقلاب فطلب ل [يدعي : ةللاو]« قح لوسرلان اودهش دقو اورفك

 ليق - حالصلا ىف اولخدو وا - اودسفا ام [ اوحلصاَو ]« ٍدادترالاو ميظعلار فكلا [ككلذ دعب نم وبان نيدلا الا ]

 ةوخا هيا لسراف هقيوت نسم يل له اولس نا هسوق ىلا لْسرا و هتدر ىلع مدن نيح ديوس نب ثرعلا ىف تلزن
 0121731 :ةيوعررتسأر هلالو قلع هللا ىلص هللا لوسر لبقو باتف ةنيدملا ىلا ليقاف ةيآلاب سباجلا

 اورفكووأ !- نارقلا و دمحب مهرفكب ًارفك اوداكزا م ةيروغلاو ىسومب مهناميا دعب ليجنالاو ىسيعب اورقك نوهيلا مه

 لك يف هيف مهنعط و كللذ ىلع .مهرارصاب ارفك اود ادزا مث هثعبم ليق - كيلي )را / اك دعب هللا لوسرب
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 6 موس هو 6 ها“ آم مرت 6 سل ص ملم مصص سل سس < وعد و هد م 3 022 2

 مس نارمعلا ةروش ووهشاف لاق ” ًانرردا اولاق - يرصا مهل للعمال و عرقا 0 ةنرصختل و هب ى ىدمْوُتل مكعم امل
 .٠ | اضراو» ط12 2 ت2 ًّ ه مص هعامص مم / 6 مل <

 ور ا ل مم كتاف كلذ دب ىأاوت نمف © نيدهشلا نم محم انآ و

 ع َلزْنَأ ام وايل لأ ام و هللاب اًنمأ ْلُق © نوعجري هيلا و اهرك و اعوط ضرالا و تومسلا ىف نم 9 2 6 2 ملدو س 1١١ د

 لوسرلا نا و ةمكعلا مكتيتأ ىنا لجال هنرصننا و لوسرلاب ىفمؤتل مهفاثيم ةللا ذخا ىئذعم ىلع ليلعتلل

 فيك تاق ناف - ةلوصوم ام نوكي نا زوجب و - فلاخ“ ريغ مكل قفاوم هدرصلااوو هن ا مكرمأ يذلا

 لوقت » كلنال ةلصلا ملح تحت لخدي نا زوجب ال ْمُك ًءاج مث ةلوق وهو مانت ىلع فطعلاو كلذ زرجب

 هومكيتا يدلل ل يق هناكف مدينا ام ىنعم يف ْمكَعَم ام نأل لب تلق - مكعم امل قدصم لوسر ىداج يذلأ
 ةمكحلا و بفاتكلا ضعب مكتيتا نيح ىأعمب ديدشتلاب 0 ارقو 1 د لوسر مكءاج و

 تاث عامتجا اواقثتساف امأ مل هلصا لبق و هيرَصَت الا اهب 'ناميألا لعيلغا تجر! "قسما رز دك

 نمل هانعم و - امل ثراصف اهددحإ اوفذعن ميما ىف اهماغدأب اميم ةباقنملا وخلا و نامملا يه و تاميم

 مدخلاب يِرَصا عرق و - يدب[ يرصا ] « ىذعملا ىف ةزمح ةءارق نمومخأ اذهو هب ننمؤتل مكتيتا مالا

 ىف ةغل مومضملا نوكي نا زوجب و - هب دقعي يذلا راصالا هذم ر دقعي و دشي يا رصوي امم هنال ارصا يمس و

 مكراؤتا سن م انآو رارقلاب ضعب ىلع معضعب 'دهشيلف [اًودَْشاَد]هراصا عمج نوكي ناز رس زوار

 ىلع مهضعب ةداهشو هلا ةداهشب اوملعأ نا عوجرلا ى مريدحت و 0 نيكوت !ذهو نيديشلا مم مكدهاشت و

 ل ردرمقلا ي |[ كوقسفلا مه كئلوأف ] د ديكوتلا و قاثيملا[ كلذ نعي 0 هكا 000

 هنا ن د بدعم نوقسافلا م » كئلواف ىذعملاو - ةلمج ىلعةامج ةفطاعلاءاغلا 0 * راقكلا نم

 1 0 هللا نيد ريغ ] نولوتي [1] ةريدقت فرذحم ىلع فظعي نازوجبو -امهأدب ةزمبلا تطسوت م

 ها يمامة عوار عطرلا) أ نيك لقا محا ظنر "930 قا هللا نيد ريغ وه يذلا لوعفنلا مق و

 ملظناو هاري ورب اواقادل نرالر“اور تفس كم علان يور و - لطابلاب كوبعملا ىلا هجوتم

 هللا ىلص لاقف هب ىلرا هنا ىعدا نيقيرفلا نم دحاو لك و مالسلا هيلع ميهاربا نيد نم هيف اوفلتخا امم

 - ثلزنف كنيدب دخان الو كئاضقب ىضرن ام اولاقف ميهاربا نيد نم يوب ن نييقيغلا 3ك ماس و ةلأو هيلع

 عيمج نوعجارلا و نولوتملا مه نيغابلا نال ررمع يبا ةءارق ىه و ءانلاب وحج راو , ةاكلاجال عوتجتا/ كرقز

 فيسلاب [ اهركو ] سفن نم فاصنالا و ةلدالا ىفرظنلاب [ اًوط] «اعم داتلابو اعمءايلاب اًنرقو - ساخلا

 ىلع ءافشالا و .نوعرف قرغلا كلاردا و .ليئارعا يذب ىلع لبجلا .قتنك مالسالا ىلا ىجاي ام ةنياعمب وا

 +: نيهركمو نيعئاط ىنعمب لالا قلع اهركو اعوط بتنا وا- ةدحو هالايام اولاق انساب اوأر ملف توملإ

 ريمضلا دحو كلذاف ىناميالاب هعم نمعو عسفن نعرجخ# ناب ملس و هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر رما

 ردقل هللا نم اللجا كراملا ملكتي امك عسغن نع ماكتي نابرصوي نا زوجتو -[ ةملازإ نومحم ملا



 يارد عالا قروش

 م ءزجلا

 4 ع
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 كن ممم ربوص < َّط و دووم سل س «سمررام هرمرو م < د46 ورسم

 رذعلاب مقرمأي | 3 0 5 اومخختل ن نأ 0 و 0مل بنل

 00 ؟هورم 2 يل 5 20 ه جب م وم

 اهرظنمب هقنرت ءانسح ةرج# سرغ نم لثم هلثم كف لمعلا ىلا ةعيرذ ةلعجيا مل مث ماعلا عمج يف
 م ودمر مورو ممم 2

 نوسر دت "عرق وذ هدانا ةينننوقلا ٠ ملعتلا نم نوماعت و ميلعتلا نم [ َوَمَلَعت ] يرق و  اهرمثب ةعفنتالو
 مو و هَ

 - سردنلا نم وسرد ر لزن و لزنا و مرك و مركاك سرد ىذعمب سردا نا ىلع نوسردت و سيردتلا نم
 موه

 نوكيف سدا ىلع» :أرقنل هلوقك سانلا ىلع ةئوسزدت فيفخللاب نومهر دنت ىلعم و ةاذعم نوكي ن ١ زوجك و

 بش يف هلل نم سيف هب لمعي مل و ملعلا سرد و ماع نم نا ةيف و - سيردنلا نم نوسردُت امهلاذعم
 هر م روبل سب < 5 35 مد .٠ _- .٠ 5 .٠

 [ مكرماي ل و ] ىبرق « هتعاطب نيكسمتمللالا هيلا ةجسخلا ثبثي مل تريح عطقنم هبر نيبو هذيب بمدسلا ناو

 هو ه2

 هلوق يف يفنلا ىنعم ديكانل ةديزمأل لعجت نإ امهدحا - ناهجو هينو لوي مُك ىلع افطع بصخلاب

 كادنالا ترتو ةدابعلاب هللا صاصتخا ىلا ءاعدلل هجصنبو هللا هئبنتسي نارشبل ناك ام ىنعملا و - شبل َنكاَم

 ناك ام لوقت امك [ ابار نيل / ةكتلملا اردت نأ ] مكرماي و هل !دابع اونركي ناب سانلارماي مث

 يب ىونسي الو يننييي مث ةهمركا نا ديزل
 ةديزم ريغ ]ل لعجت ل يناثلا و -

 كك 0

 ريزع ةدادع نع ئراصنلا و وبيلا و ةكئالملا ةدابع نع اشيرق .ىبني ناك مّلس و هلا و هيلع هللا ىلم

 هتدابعب سانلا رماي مث هللا هئبنتسي نا رشبل ناك ام مهل ليق اير كذختن | هل اولاق املف مهسملا و
31 

 هللا دبع ةءارق اهرصخت و رهظا مالكلا ءادتبا ىاع عفرلاب ةءارقلاو - ءايبنالا و ةكئالملا ةنابع نع مكاهني و

 هه سوس مع رع عمم ل 5 3 3 8 : 3

 نا دعب ] «راكنالل مكرمايا يف لرمهلا و - هلل لي و -رشبلل مكرماي و - مكرمأي )ل و يكفريمضلاو 3 مكرماي 0

 [ نبيبَلا قاتم ] « هل اردجم# ىا ننذاتسا نيذلا مهو نيملسم اوناك نيبطاخملا نا لولد [ ىوُملْسم مُثد م ىو رب ءوممس

 فيضي نا ىناثلاو - ىلذب نييبنلا ىلع قاثيملا دخا نم ةرهاظ ىلع :نوكي نا اهدحا - ةجو ريغ هيف

 5-2 0 4 :١ 8 ع
 ناو ليق هناك هللا دبعو هللا قاثيم لوقت امك هيلع ىّدرملا ىلا ل قّدوملا ىلا هتناضا نييبخلا ىلا قاثيملا
 م مص

 ليثئارسا وذب مه و ىنييبخلا كالو ١ قايم داري نأ كالاثلاو 5 مهمصأ ىلع ءايبنالا هقلو يذلا َقاَتيمل هل هللا دخ)

 1 راوي ملا هه ادت نب قع اعل كو فايبر علا هزيل حا ياز روان اعقل هنن هب ىلع
 هللا لح ْذا و دوعسم ىباو يبا ةدارق هيلع ٌلدتو - نوهجذلا ناك اّنم و باتك لها انال دمحم نم ةوبنلاب أ

 فالعتسالا ىنعم يف قاثيملا ذخا .نال ةيطونلا مال [ مدا مَآ ] يف مالا و « بتكلا اوبر َنيدلا قديم

 باوج دسم ناس ندمونلو طرشلا ىنعمل ةفمضتملا نوكت نا لمتحي ام و - مسقلا باوج مال 50
 هدر ءمسصإ مس

 ةزمح ًارقو- - مكانيتا امل ترق و  ةب ندمؤدل ةرمكتيتا ى قلل“ ىذعمب ٌةلوصوم نوكت نأ و-اعيمد طرشلا و مسقل ١

 مكعم اما قدصم لوسر ءيجمل مث ةمكحلا و باتكلا ضعب مكايا يئاتيا لجال هاذعم و  ماللا رسكب كدا امل

 ةلخاد ماللا و نيردصملا ىذعم ىف مكداَج و مكادَِتا ي ذعااب عمم نالعفلا و ةيز كصمد ب ل ىلع هب ىنذمو ما



) 5 

 م نارمعلا ةروس ىلا نم وه امو بذكلا نم ويست ب دم مهئدسلا نوولي ايل مهتم نإ و © ميلا باَدع مهل و 1 ح 1!ه س د  ىمع رم مم سوره تك سم هدي 5 0

 ٍِس ءرجلا 7 0 مث هم 50 هللا ضي لم 2 دلع ن 1 0 هللا دلع و 9 2
 ١ نأ شبل © نوم 0 نووقي واج هوه 0

 مثلك مب ام نيينابر اونوك كلو هللا 5 نس مم يل اداب 5 ساّدلل ٌلوَق مث واو 018 بسذكلا هللا هني | 2 ع هس يتم همر 6 20 - 622 2<

 قارس ىف د تاعي در [ ميكر آل, ] «هيلا هناسحا و هب هدادنعا يفن ديرت نالف ىلارظني ال نالف

 نمي أل ٌةيانعلا رظنلا ةيلع زوجي نميف هلصا تلق هيلع زوجب ال نمجفو رظنلا هيلع زوجي نميف هلامعتسا نيب قرف

 نكي مل ١و ناسحالا و دادتعالا نع ةراجع راض ل ىذح رثك مث ةيذيع رظن هراعا و هيلا ثفتلا ناسنالاب كتعا

 هيلع زوج يف هذع ةيانك عقر امع اراجم ناسحللا ىنعمل ادرج رظنلا هيلع زوجي ال صيف ءاج مثرظن م

 3 نووي ]*مهريغ و بسطخا نب يَيَح و فيصلا نب كلامو فرشللا نب بنعك مه [اقِيِرَْل] رظنلا

 مه سور اوول ةلوقك ديدشتلاب نرولي ةنيدملا لها أرق و - فرحملا ىلا ميحصلا نع هتءارقب اهنولقفي [ بكيل
 نكاسلا ىلع اهتكرح ءاقلاو اهنذحب اهرففخ مث ةزمه ةمومضملاو اولا ابلق امهنا ةيجوو نولي ريثكن باو دهاجم نعو

 وهو بقكلاب مهئكسلا نولي هيلع لد امع ىلا تلق - [ ةربسحتل ] ين ريمضلا عجري ملا تلق ىاف - اهلبق
 ةويسحمل عيرق و - باذكلا نم هبشلا كلذ ارتحل باتكلا هبَشب مهتذسلا نوفطعي داري نازرجب و - فرحدلا

 وه ةلوقل ديكات [ هلل دنع نم وه نووي و ]* بانكلا نم نوملسملا يسيل كلذ نولعفي ىنعمب ءايلاب

 نوحرصي امنا و نوروي 2 و نوضرعي 2 مهنا" ل داع ادرج اك بذكلاب ٌليجست و مييلع عينشت ةداي زو بنكلا نم

 منيو ':ةراحبترزإل هللا يولع مهتأرج طرغل هرفل كللذك ىسوم ىلع ىلاعت هللا هلزنا دقو اذكه ةدرونلا ىف هناب

 اوجتكو ةئروألا اررهغو فرشألا نب بسعك ىلع اومدق يذلا. دوهيلا مه.سابع نبا نعو - ةرخآلا نم مهساي.و

 ىذلا بانكلاب ةوطاخ؛ هربتك ام ٌةظِيَرَق تذخا مث ملسو هلآ و, هيلع, هللا ىلص هللا لور ةفص هيف اولباياتك
 ىراصن نم ديسلا و يظرشلا عفار ابا نا ليقو - ىسيع ةدابع دقتعا نما بييذعت [رّشَبل 502050

 قيعن ا: هللا ناعم لاق اير. كلذهتنر كددعن ىلا. ديرتا مس و ,هلازوإ هيلعرفللا نيلصر هللا, لوسرلاالاقريناوجت

 لجر لاق ليقو - تلزنف ينرما كلدب الو ينثعب كلب امف هللا ةدابع ريغب رمان نا. وا هللا ريغ

 نود نم دحال لجسم نا ىغبذيال لاق ىل دجسن الف ضعب ىلع اذضعب ملسي امك كليلع ملسُن هللا لوسر اي

 [ نْيينابر اونوك نكل ل و ]+ ةئسلا يهو ةمكعلا و [ ريحلا و ]< لهل قتلا اونرعأ و مكهبذ اوصرُكأ.نكل و هللا

 0 ينل ين لاقي امك نونلاو فلالا ةدانز ا ىلا يرسنغت اع يناب اد -اودرك لزعت قر

 لماعلا ا ىنايزلا 3 نولوقي .اوناكو نيملعم ءاملع ليقو - ءاهقفو ءاماع يناير ن هلا نعو  ةمالا هذه

 يه يذلا ةينابواا نوكت نأ بسمجوأ م اعلل ىنيسرأ د مكنوك برسبو ىنيمااع مىنوك بسنبسب 1 مك امب]* م .اعملا

 ةحور دك ر هسفن ديح نم ىعس ةبيخ ىلع الجلد هب ىفكو ةماردلاو ملعلا عة يبس هللا ةعاطي كلسمتلا وق
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 تا ود عم مسام < سوعمصمم مهري س

 هللا ديمب نورتي نيدّلا نإ © َنْيِقنَمْلا بسد هللا نك قنا هليعي ىئنرأ نم ىلب © ىنوملعي مه و

 مس ص عزل عرب ري سيمو 2 همم6م

 ب مهري الو ةلليقا ي رقير هللا يلقب ةرخآلا ىف مهل قل ال كن اليل نمل مهناميا و

 ةمدلا | كدنانازتم)حم»وزعلا ىف« بينولطأا انآ "اقف كار هلاس' هنا: سابع ٠ نبا"نعاو + رجافلا وزتبلا قل

 باتكلا لها لاق امك اذه لاق سأب كلذ ىف اذياء سيل لوقن لاق !ذام نولوقتف لاق ًةاشلا و ةجاجدلا

 ىولوقي و] « مهسفنا ةبيطب لا مهلاوم| لذا ملل لحم مل ةيزجلا اود اذا مهنا لبس نيِيملا ىف اًنيَلَع سْيَل

 هوفنامل تابثا [ ىلب ] « نوبذاك مهنا [ َنوُملعَي مو سو ل نا مهئاعداب [ بذا هللا ىَلَ
 ةلمج [ ةدبعب ةنيشوأ «نم] هتوف وأ: عهؤق ابنا نقار عيل“ ىلا نيِيمْلا ىف مميلع  ليبسلا نم

 كك ىلعا: وفرار ىلا عرب[ ةدهعب ] يفريمضلا و  اهدمم دس يتلا ةلمجلل ةررقم ةفناتسم

 لّيخي ماع اذهن تلق ناف - هبحي هللا ناف ردغلا و ةنايخلا كرت ين هللا نيغتاو هيلع هاف .انب) لوقو نم

 اوفو كوبعلاب اوفر اذا مهنا لجا تلق - هللا ةبعمم اوبسكل ةنايخلا اركرت و مهدوهعب بانكلا لها فو ول هنا

 هللا وقتا ول و مهعم امل قّدصم لوهرب اميإلا نم مهياتك يف مهلع نأ ام وه و مظعالا دبعلاب نيش لوا
 ىلع هللا ىلا ريمضلا عجري نا زوجي و - هملك فيرعت و هللا ىلع بذكلا كت يف ةرقتا ةنايخلا كرت ئف

 أم و تاحلاصلا' نم هريغو ناميالا كللذ يف لخدي و هبعب هللا“ اق :هاقثابو هللا دهحبا ىفو' ”نمن لكازا

 مومع تلق - نم ىلا ءازمجلا نم عجارلا ريمضلا نياف تلق ناف - ءوسلا لامعا و رفكلا نم هزاقتا بجو

 امهئارظن و بسهارلا اريختب و 0 و -ريمضلا عوجر ماقم ماذ نيقثملا

 قدصملا لوسرلاب ناميالا نم هيلع هردهاع امب [ هللا دبعب ] نولدبتسي [نوردمني ] * باتكلا لها ةملسم نم

 نم اهندلا عاتم [ يَ اَذَمَك ] ه ةيرصننل و هب نمؤنل هللا و مهلوق نم هب اوفلح امب و [ مئاَمْيَأَو ] * مهعمامل

 كعطحا لب ييحو قيقعلا ىبا نب ةبابلاو عفار يبا يف تلزن ليقو  كلذوحن و ءاشترالا و سأررقلا

 تاج: ليقو - كلذ ىلع ةوشرلا اوذخلا و ملس و هلأ و هيلغ هللا ىلص هللا لوسر ةفص اولذب و ةدروقلا اونرح
 لجرلا اذه نا نوملعت له مهل لاقف نيراتمم مهتباصا ةنس يف فرشللا نب هبسعك ىلا دوهيلا نم ةعامج

 اديررف اذيلع هب هّلعل اولاقف اريثك اريخ هللا. مكصرحف مكوسكا و مكريمأ نإ ثسمه دقل لاق معن اولاق هللا لوسر
 تمعن يذلا تعنلاب وه سيل و انطلغ دق اولاق و غلا اوعجر مث هتفص ريغ ًةفص اوبتكف اوقلطناف هاقلن ىتح

 انمصتخاف ريب يف ةموصخ لجر نيبو ينيب تنك ىف ثلزن سيق نب ثعشالا نع و - مهرام و حرفف اذل

 لاقف يلاجي الو فلحي نذإ ٌتلقف هنيمي وا كادهاش لاقف ملم و هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا

 لجر يف تلزن ليق و - نابضغ يلع وهو هللا يقل رجان اهيف وهألام اهب قجتسي نيمي ىلغ فاح نم

 هللا ىهعب و هلوق و باتكلا لها ينف اهلرزن نإ ةجولاو -هَطُْي ملام اهب يطا دتل فاحف قوسلا ىن َةَعلس ماقا
 و 9 مهم و7 هج 2 ِك 00-8 : 4 -

 ارقت مهيلغ طخشلا و مهب ةناهتسالا نع زاجم [ ميلا رظني الو ] ههللا ىلا هدبعب يف ريمضلا عوجر يرقي
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 ماير هلة موج وتو اطلس عج نا ةلوق و مهل ظيغا ناك مال هيلا
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 ام لثم دحأ ىتؤي نأ ءر ريثك نبا ةءارق هيلع ليلدلا و - مقلق ام مقلد نا ىلا مكاعد باتكلا و ملعلا لضف
 مكوجاحي وأ هلوق ىذعم امن تاق ناف - دحا ىتؤي نآلا ىنعمب خيبوتلاو ربرقتلل ماهغتسالا ةزمه ةدابزب مينو مدمن صر 6

 نم هب مكرفك دنع هب لصتي املو مقيترا ام لثم دحا نوي متربد ام متربد هاذعم تلق - اذه ىلع

 ينعم يلع نا ربخ كل عا نا نادل نم لدم هللا دك نقلا كلوا ر دنع مكل مهتجاعم

 ميقحب مكلطاب اوعرقيف مير دذع مكوجاحي ىنح رجا وأ ماه وأ ام ام لْثم نَحَ نتاوي نا هللا ئده نإ لق

 ردم يا باذكلا لها مالب لصتم وهو ةيداخلا نا نئاع ا نوي نإ رق و - منيح رضا

 هلثم نوتوي ام ينعي مكبر دنع مكوجاحي ىتح مئيترا ام لثم دحا ىتوي ام مهل اولوق و مكنيد عبت نمل الأ

 ليق هناك مكنيد عبت ىملالا اونمؤت الو هلوق هيلع لدب رمضم لعفب ىثؤي نأ بصتني نا زوج و مكنوجاعيالف
 هموم

 راكنا مكنيد ١ع ل ا آل اوُنمْوَت ١ ]ل و مهلوق نال مخهتوأ: ام لثم دحا , ىو ن ١ اوركذت الف هللا ىده ىدهلا نا لق

 وعممموم*2 6م

 نم لجر ةعدوتسا مالس ىب هللا دبع وه[ راطنقي نسأل نإ نم ] سابع نبا نع« « اوتراام لدم دحأ ىنزي نآ

 نم لجر ةعدوتسا.ءاروزاع نب صاحفف [رافبدب 2 نك نم ] و - هيلا هاداف ابهذ ٌةيقوا يتئام و اغلا شدرق

 نوهيلا ليلقلا ىف نونئاخلاو هيلع ةدامالا ةجلغل ىراصئلار يثكلا ىلع ىنونوماملا ليقو - هناخو هدح# اراذيد شيرق

 الكونم هسار ىلع اهداق قعلا بسحاص اي هيلع كلماود ةدم الا [امكأق هيلع تنمدام لل مهيلع ةنايخلا ةبلغل

 و لصولاو ءاهلارسكب هدو عرق و هيلع ةنيبلا ةماقاو مكاحلا ىلا عفرلاب وا فينعتلا و ةبلاطملاب هيلع

 * مادي ماد نم لادلا رسكب تشد و ءانلا رسعب هدَمْتَت باتو نب ىيحب أرقو - اهنوكسبو لصو ريغب اهرسكب
 اَنْياَع َسْيَل ] مهلوق ببسب قوقعلا ءادا مهكرت يل هدب 3 هياع لد يذلا دادالا رت ىلا ةراشا [ كلذ ]

 باتكلا لها نم اوسيل نيذلا نونعي نييمالا ناش يف ا بانع اذيلع قرطتيال يا [ ٌلْيِبس نبيل ىف

 نولرقي و مهغلاخ نم ملظ نولحتسي ارناك و اذذيد ىلع اوسيل مهنال مهبرارضالا و مهلاوصا سدح نم مهبانلعف اه

 مكل سيلأ اولاقف م هوضاقت اوملسا املف شيرق نم الاجر ومها عئاب ليقو - ةمرح انباتك يف مهل لعجتإ مل

 قس و ةلااو هيلع هلا ىلص يبخ ١! نع و - مهباتك يف كللذ اودجو مهنا اوعدا و مكنيد متكرت فسيح .قح اذهلع

 ةادوم اهناف ٌةنامالا الإ ّىّمدق تحت وهو الا ةيلهاجلا ىف ىريش نم ام كاز عاما تدك اهلوزن لنع لاق هنا
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 مس

 58 ايل

 هرتس”د مم مع هو مم م26 او تت ٠و

 هللا ديب لضفلا ن نأ 0 مكبر دذع 0 | مئيتوأ م لثُم ا هللا قده. دولا نا لق

 و مهلالضب مهل فءاضي باذعلا نال ميياع الا لالضالا .لابو 1 مهسفأ لا آلا نولي ام 1

 و ةنرونلاب [ هللا تياب ] « مها نم مهلاتسا نولي امنا و نيملسملا لالا ىلع'نوردقيام ورا ذ مهلالقا

 اهريغو ماسو ةلار هيلع هللا مهلا ل 0س تا اهب مهرفكو ليجنال

 ين هدعن [ نودهشت آو ] لوسرا ةوبن لئالد و نارقلاب نورفكت وأ - هللا تايإ اهناب 7 مهتداهشو

 وأ لي دشتلاب نسم م ب مثلا و ] « اعهمج هال تاداب ورك رد يفاقم

 و رو ل سبالك هلوقك لطابلا عم قحلا نوستكت يك" داجلا ا عيعي َنوسْمْل باثو نب ىيدب أرق

 © كلام لئقمب ارووسم ناك نم هرعش « لاك هلرا [ٍرامهذلا هجَو ] « ارزاتو ىدترا دجملابوه اذا « ع « هلرق

 هب اورفكأ و راهنلا لوا يف نيملسملا ىلع لزنا امب ناميالا اورهظا ىنعملا و« راهن هجرب انتوسن تايلف

 نوعجريف مهل نبت دق رمال آلا ماعو بانك لها مهو اوعجرام نولوقي و مهذيد يف نوكشي مهلعل ةرخآ 7

 دمحم نيد ين اولخدأ ضعبل مهضعب لاقف ربيخ دربي رابحا نم رشع انثا ًأطارت ليقو  معرجرب

 دمحم اندجوف انءاملع انرواش و انبنك يف انرظن انا اولوقو راهنلا رخآ هب اووفكا و داقتعا ريغ نم رابذلا لوا

 اذه ليق و - مهنيد يف هباحصا ىش كلذ ,مئلعف اذان هنيد ناظِنو هبذك اذل رهظو توعخملا كاذب سيل

 ةولصلا م مهيلع لزنأ امب اونما هباحصال فرشلاا نب بسعك لاق ةبعكلا ىلا تفر امل ةلبقلا ناش ىف

 ادم ملعا مه نولوقي مهلعل ةرخصلا ىلا اولص و كرخأ يف هب اورفكا مث راهذلا لوا يف اهبلا اولصو ةبعكلا ىلا
 مكناميا اورهظُت ال ر يأ ضارتعا امهذهب ام و دحأ ىف نأ هلوقب قلعتم [اودمْوَت الو ]* نوعجريف اوعجر دقو

 8 دت نيماسملا ناب مكقيدصت اررسا اردارا مهريغ نود مكنيد لهل الا مكوأ م ٌلْثم دحأ ىو نآب

 نود و انابث مهديزب الكل تا نرد مهدحو معايشا ىلا الا ةوشفت الو مثدتوا ام لثم هللا بّثك م

 زجاج يف ريمضلا و - 2 0 ىاع فطع [ مكبر دنع ء موجب 1 ]«ءمالسالا ىلا مه وعديالثل نيكرشملا

 قلاب ةميقلا مري مكنوجاحي نيملسملا نا معابتا ريغل اونسؤت ال و ىذعمب عيمجلا ىنعم ين هنا ُدَحَل

 هللا ىده ىئدهلا نا ةانعم تلد - ضارتعالا ىنعم امف تلق ناق - ةجحأاب ىلاعت هللا دنع مكنوبلاغيو

 ميرو مكليح و مكديك عفني مل و كلذ ناك مالسالا ىلع هتابث ديزي وا لشي دكت هي اقطلا نإ دافدرم

 ديري [ راقي نم هين ملا ٠ ديب لصعلا 3 لق ] ىلاعت فىلذكو نيكرشملا و نيماسملا نع مكقيدصت

 وه ورهاظلا ناميالا |ذه ارذم تال ىنعم ىلع كتي حبت نم نم رمل ل هاوق دنع مالكا مكدوا - قو د و ةيادهلا
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 ناب ودها اووف اول ناق“ هللا نود نم ابابا اضعب اًنضعب خدي الو وايش هب كرش لَو هللا لإ هيعنَل همم هم < سه مدمس يه 6س 2

 © ىولقعت الفأ ” هدعب ملا ٌليِجنلاَ رونا ترن 1 : ماهر ين : نرجاح مل بتتكلا 36 0
 ناك اص © نوملت ل منو معي هللا و * ملع هب 00 نوجاحت ملكملع هب 0 ره ممله وو رص ل هعومم » مد و تو 010 2

 دم 16 مدد صم ٠6
 ميهرِباِب ساّنلا ل نأ 5 1 * السم اًقينَح 7 نك اهنارصت و ايدو ميقربا

 0و هول بلا لثت نم ةئط تر © نينمأرملا ّي و هللا و * ادم نيدو يبذل اًذه و ةرعبلا نيل هدم موت عمم مال مم 2 ومع م2 عم ,2<

 امين انرابحا عيطن ال و ب ا نبأ ير لعن د نشب

 نم ابار مهتابهر و ”هرابحأ او ردح هاوقك هللا عرش ام ىلا عوجرريغ ىم ليلعتلا و ميركللا نم اوثدحأ

 مهديمن انكام متاح نب يدع ىعو - ادحاو اهل عيل اررمأ ام و ميرم ىبا ميسسلا و هللا يود
 لْيَضُعلا نعو - كلاذ وه لاق معن لاق مهلوقب نوذخاتف نوصرخم و مكل نولتت, اوناك سْيل أ لاقاةللا.لوسر اي

 سلا أرق و - مالا نكسب ملك كيرق و  ةلجقلا ريغل ثيل وا قلاخأا ةيصعم يف اقولخم تمعطا يلابأ )ل

 مكقمزل يا [ نوملسم انآ اودهشا اولوقُك ] ديعرتلا 0 ناك ] * ءاوتسا تونسا ىذعمب بمصنلاب اوس

 عارص وا لادج يف بولغملل بملاغلا لوقي امك مكنود نوملسم ناب اومآسُتو اوفرتعت نأ مكيلع بمجوف ةديعلا

 اودهشاو ةافعم و -ضيرعتلا باب نم نوكي نا زوجب و  ةبلغلا ىل ماسو بلاغلا انا يناب فرعا امهريغ وا

 نا ىراصنلا و دوهيلا نم قيرف لك معز * هروهظ دعب قحلا نع مياوت ثميح ىورفاك مكناب .اوفرتعاو

 امنا ةيدوبهلا نا مهل ليقف هيف نينمؤملاو ملس و هلا و هيلع هللا ىلص هلل | ٌلوسر اولداج و مهنم ناك ميهاربا
 نيبو هنيب و ةنس فلا ىسوم و ميهاربا نيب و ليجنلا لوزن دعب ٌةينارصنلا و ةدرونلا لوزن دعب ثنثدح

 ين نوع 1ك | ]« ةلراطتم ةنمزاب هدهع دعب الا ثدح# مل نيد ىلع ميهاربا نوكي فيكف نافلا ىسيع

 ةلمج[م ةججاَح]و ةربخ ءالوهو أدتبم منا و ةيبذتلل اه [ ءالوه مداه ] « لاحملا لادجلا اذه لثم اولداجت ال

 متاداج مكنا مكلرقع ةلفو مكتقامح ىنايبو نس ماكل ءالؤه متنا ينعي ىاوالا ةلمجأل ةنيبم ةغناتسم

 مكباتك يف هل ركذ الو [ مع هب ْمُكَل سيل اميف 8 ملك نيهتلاو رزقا نا هب مكل اميف
 ماهفخسالا ىنعم و ًءاه ةزمبلا تبلقف ماهفتسالا ىلع من ِء ءوه مدناه شفخالا نعو - ميهاربا نيد نم

 اهنا ]و هيف مقججاح ام ملع [ملْعي هللا و ] «هتلص مُججاَحَو نيذلا ىنعمب ماوه ليقو -مهنقامح نم ٌبمهعنلإ

 مل امك [ نيكريشملا نم ناك ام و اًملَسُم اًْيَدَح ] لا ناك انين نيد لسا يوري نايا 1010 010: ىلقا

 [ ميِهْرباب َساّنلا ىَلوأ نإ ] * ميسملا و ريزع هب مهكارشال كراصنلا و دوبهيلا نيكرْشمْلاب دارا و مكذم نكي
 اصوصخ [ يتلا [دهوا] دحر هنامز يف [ رعبا نيد ] برقلاوهو يلولا نم هذم مهيرقا و هب مهصخا نا

 اوعجتاو ةوعجتا يا وعلا يف : ءاهلا ىلع اًفطع بصنلاب ى يتلا اذه راى دار فن نم | ءاونمأ يذلا و ]

 ىلا اذاعم و ارامع و ةفيذح اود نوبيلا مه [ ةَفئاَط 3 : مههربا ىلع افطع رجلاب و بلا اده

 رم

 م نارمعلا ةروس
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 ونيل علل ناو هللا )| هلا نم امو * علا سَصقلوي اًذه نأ © ريكا ىلع هللا ثننعل ٌلعجْدَت

 ل ا ل يع 8 6 0
1 0 

 مكنيب و ادني مامن | ةماك ل | اولاَعَ بذنكلا كمي نكن : نيدسفملاب ميا هللا ناق_ اونو نان © 5 ميس ريع

 كليلا يدون نا ىلع اننيد نع اندرت الو يكن انرزغت ال نا ىلع كلحلاصن كل و ةفاط برعلا برب

 كتللف#ى 0 ةيييسي نم ةيداع اًعرد نيثلث و بسجر يف فنلاو رفص يف لا لع ْن ىّعلا ماع لك

 00 ةدرق ايم اونعال ول و نارجن لها ىلع ىلدت دق كالبلا نا هديب ىسفن يذلا و لاقو

 لولا لاح امل ورجشلا سوءر ىلعريطلا ىنح هلهإ و نارجف هللا لصاتسال و !راف يسداولا .مههلع مرظفالو

 ملسو اةلا.و.هيلعا هللا. نول هللا ,لونقز ناءاهفبع هللا يضر. ةشياع..نعرو .-اوكلبيب نين اح مهلك ىيراصنلا ىلع

 مث ةمطاف مث هلخداف نيسحل ءاج مث ةلخداف نسحلا ءاجف ىوسا رعش م لسن نكرم طرم هيلع و جرخ

 ةلهابملا ىلا دؤاعد ناك ام تلق ىاف - تْيبلا لهأ سْجيلا منَ بهذ هللا ير اننا لاق مث يلع

 - ءاسنلا و ءاذبالا رض ىذعم امف هبذاكي نمبو هب صتغخيرما كلاذ و همصخ نم و هنم بذاكلا نيبتيل الا

 نالفا و هتزعا ضيرعت ىلع أرجنسإ ىتيح هقدصب هناقيتساو هلاحب هتقث ىلع ةلادلا ىف دكأ كلذ تلق

 كلبي ىتح همصخ بذهب هذقن 3 نع راعل ءسغز قضيرعت ناعرصباقي ملو: كلذلهيلإ | نساذيا عينيملااو.ةّقيك

 مهقصلا و لهالا زعا مهنال ءاسنلاو ءانبالا صخ و ةلهابملا ثمت نا لاصيتمالا ٌكاله ةتزغااو قبح عم همضصخل

 نئاعظلا مهسفنا عم نوقوسي اوناك ةمث نم و لقي ىنح مهنرد براحو هسفخب لجرلا مهادن امير و بولقلاب

 ىلع ركذلا ىف مهمدق و قئاتعلا ةامح مهحارراب اهنع ٌةداذلا نومسي و بربلا نم مهعقمتل ابرزلا ىف

 ليلد هيفو اهب نردغم سفنالا ىلع نومدقم مهناب نذؤيلو مهئلرذم برق و مهناكم فطل ىلع هبنيل سفنالا

 ىلص ىبنلا ةوبن ةحم ىلع مضاو ناهرب هيفو مالسلا مهيلع ءاسكلا باحصإ لضف ىاع هنم ىوقا ىيشال

 يذلا [ اذه نإ ] ٠ كلذ ىلا اوباجا مهنا فلاخم ال و قفاوم نم دحاو ري مل هنال سو لاو هيلع هللا

 ماللا نال نوكسلاب و - لصالا ىلع ءاهلا كيرحمب عيرق - [ َقَحْأا صصقلا وبل ] ىسيع ءابن نم فكيلع صَق

 أدتبم اًإ و اهربخ و نإ مسا نيب لصن اما رهو - دضَع فخ امك فخ" هضعب ةلزنم وه ىم لت

 اهلوخدزاج اذا تلق - لصفلا ىلع ماللا لوخد زاج مل تلق نان ناربخ ةلمجلا و هربخ قَحْلا ٌصَصَنَلاَو

 و اني ام لخمذقتما امو هنم أدتبملا ىلا برقا هنالروجا لصفلا ىلع اهرخد يار بخلا ولع

 0 اعل دعم ائدافإ ين هللا م 4 6 ا ا (هللا اللا نم او ]او ة يف

 ب
 مرر < ىو 3 .٠

 مهاندز هلو يف روكذملا باذعلاب مهل ديعو [ نيدسفملاب مل للا نان ] + مهثيلثت يف ىراصنلا ىلع نرلا

 ٠ 7 5 3 1 ٍ دله دولا م م

 ليقو - 8 دفو ليق و - نيباتعلا لها مه ليق [ بسذكلا لفي ]* ىودسفي ' امب باّذَعل قوف ابادع
 هر مص سامر

 ريسفت 3و ليجنالا و ةدروتلا و نارقلا ابيف فاذخ ال منيب و اذخوب ةيوتسم [ م نيب و اك ءاوم ويس ]عة ملا دري

 اهيلا ١ اراعت ينعي [ هللا نود نم ابار اضْعب انصب دخلي ذو اينك هب كرمُت دو للا الإ دب أ ] هلوق ةملكل
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 هن َكجاَح نعم © يرسم نتةمكبَ ني قحا© نوكيف نك هل ل مديل مناخ مدآ لذمك « هه ورع 2 "ةمسا وردم مريوم ع ند 2 مر رقع ع مما هوم
 لب مكسقنا 2 ًانداسنو قياسا عد اولاعت لفن ملعلا 5 2 ام دعب نم . دم هم ا

 وه تاق - ماو باريغب مدأ دجو و باريغب ره دج دقو هب هْبُش فيك تلق لاف  ىسيع لاح كلذكن

 يف ةكراشم ةلئامملا نآل هب ةويبشت نم رخآلا فترطلاب هنود هماصتخا عنمي الف نينرطلا دحا ين هليثم

 و - ناريظن كلذ ين امه و ةرمثسملا ةداعلا نع اجراخ !دوجو دجر هنا يف هب هبش هذال و - فاصرالا ضعب

 نويل برغألب برغل هديشف با ريغ نم دوجولا نم ةداعلل قرخا و برغا ما و باريغ نم دوجولا ن
 مزرلاب رس هنا ءاملعلا ضعب نع و - هبرغتسا امم برغا وه اميف رظن اذا هقببش ةدامل مسحا وب مصغلل عطفا

 لاق ىتوملا يحي نك .اولاذ هل نيوبا ) هنال ىلوا مدأف لاق هل با ال هنال ارلاق ىسيع ىنودبعت مل مهل لاقف
 ضربالا و ةمكالا كيري ناك اولاقف فالآ ةينامث ليتزح ايحا و رفن ةعبرا اهحا ىسيع نأ ىلرإ ليقع

 مأ 1 لطب نم: اهمجح ردت[ بارق نمت ). م املا مل مش قرأ د ط هنل ندا : مدعي لق
 [ كبر نم قَحلأ ] «ةيضام لاح ةياكح[ نوُمَيَم] رخآ ادلخ داس مث هلوقك ارشب ءاشنا يل [ ّنُك هَل لَ
 ىلم هللا لوسر ٌلجو ءارتمالا نع هديبنو « سيدخلا وادمحمر بييخ لهل لوفك قعلاوه يا فرذحم أدتبمر بخ
 [فَجبك َْمَم] ه'ريفل افطل نوكي نا و ةينامطلاو تادبثلا ةدادزل جببيهتلا باب ىمادرتمم نوكي نا ملسو هلاو هيلع
 [ائاَمَت]] ملعلل_ةبجوملا تانيبلا نم. يبا [ معلا م اج ام دعب نم ] ئسيع يم [ بف ] ئراصفلا نم

 3 هاب و ناب جد ةلُئسملا هذه ينرئفت لاعت لوقت امك مزعلا و يارئاب سيجملا نارملااو اوله

 هللا ُهلَبَي لوقن ناب لهادتن مث [ لبن مث ] «ةلهادملا ىلا هَسفن و هءاسنو بانبا مكنم و ينم لك مدي ي

 هلببا فكاوق نم هتمحر نم ؛دعبأ و هّنعل هللا ةلهبو ةنعللا مضلا ر مقفلاب ةليجلاَو ركئص و اذ بذاكلا ىلع

 نار هيف ديتجي داعد لك يغ لمعتسا مث اذه لاهتبالا لصا ر اهيلع رارمال لهاي ةقانو..هلمسا اذا

 بناعلل اولاق اولاخت املفر ظنت و. عجرف ىتح .اولاق ةلهلدملا ىلا. مهاعد امل هنا يورو - اذاعقلا نكي مل

 شرم يبن |دمح“ نأ ىراصنلا رشعم اي متفرع. دقل هللا ر لاقف كىبرت ام ميسملا دبع اد مهيار اذ: ناكو

 لو مهريغص تبنال و مهريببك شلعف طق اًييذ موق لعلب اه هللا و معبحاصر ما نم لصفلاب مكءاج دقلو
 مكدالب ىلا اوفرصنا و لجرلا اوعداوغ هياع متنا ام ىلع ةماقالا وب مكنيد تن الإ. متيبا ناغ نلهتل متلعف

 يشست ةمطاف و ىسعلا ديب اذخأ ىيسعلا اًنضتحم ادغ دق واس و هلأ و هيلع هللا ىلَص هللا لوسر اون

 ىرآل ينا ىراصنلا رشعم ايب نارجن فس لاقف انصاف توعد انا اذا لوقيوه ر.اهفلخ يلع و هنلخ

 ينارصن ضرالا هجو. ىلع قدي ال و اوله. اولدلدتالف اهب هلازال هناكس سم الدب. لزيت نا هللا:ءاشرل اهجو

 لاق اننيد ىلع .تدثن و كنذيد ىلع رقت نا و. كلاهابنال نإ. .انيأر مساقلا ابا'ايبارلاقغ ةميقلا مويإ ىلا

 انلام اولاقف مكرجادا خيداغسل و 4 3 ميبلع 0 مكيلع 2 نوملسملل ارم مل نعي اوم هلق ة ةلشاعملا متيبأ ]ناف
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 0 هداك < < كاتس ا - 2 عر ك8 م . "انا -_ 3 1 هم < ومع »2.4, -هؤ © مع

 - 0-لا - - 1 ا - ّط ه4 همم ه هدد

 كليفوكم ىنا ىسيعي هللا ل لاك ذا ة نيف تشو 0-0 0 نفل 2 2

 - 11 لا | 1 : 0 < هرب دع -_- :, مد. و 0 "”

 مديل موش ىلا اورعك يذلا قوف فىويعدلتا يذلا لع ءاج 1 اورق يذلا نم تفريطم وى , كفار 7-ٍ

 ا مد: «# سم مرج رت عمر تاما رو سم ع د هارب مور ربع هج ا ع تي 2 2

 اهندلا قم اديوش ايادع مهيذعاف.اورقك يذلا اما © نوَعلَدْك هيف لكك امين ا

 د4 م و 7 ءو رج و هى ماد - ساو 2 ١ تح 4ك ه - هرم ريس و م

 اا ع وي © نيرصن ىم مهل ام و مل

 هللا هلع ىسْيع َنَتَم نإ 6 مي ٍدَعلا زكذلا و تيآلا نع كلَ ولك كلذ © َفملظلا بحي ة

 هر رب جس

 ليت ةنمو - ةتصلاخ و هتوفص لجرلا [ يراوح ] و ةلوس هرو ةنيدراصنا يلا [ هللا ٌراَّصْنأ سن ] ه هيلا اًديتلم

 الإ اذكبت لو ه انريغ ىيكبي تايراوعلل لقف ٠ رعش ء لاق سيتئاظن و سبناولا صول ل تاتراوحلا تادرضحملا
 لعرلا آل مهتاميأل اذيكات مهمالساب هتداهش اوبلط امنا و - ةليحلا ريثكلا وه و يلاوعأ ةئزر يف ر » مئاوفلا باآلكلإ

 نردمشي 3 وا - مِمَصال نودبشي نيذلا ءايبناا عم [ نيدهتشلا عم ] * مهيلت و مهصوقل ةميقلا موي نردبشي

 نيذلا ليئارسا ىنب راغكل واولا [ ] ٠ "سانلا ىلع ءادهش مهن دمحم هما عم ليق و - ةينادحولاز

 ىلا و ءامسلا ىلا ئسيع عفر نأ [ هللا رَكم و ] ةليغ هلققي نم هبارلقو مهنا مهرْعَم ورفكلا مهنم ٌسحا
 ىلع مهردقا و تيم و اركم مهاوقإ [ يركاملا رِهَخ للا ] ءالتك ىقح ةلايتغا دارا نم. يلع ةهب

0-0 
 يل[ فينونم ينأ ]4 هللا ركمكو | - سرئاع لا ريع فرط[ هللا لاك 3إ] هبقتدمل ار عّسيأل ثيح نم باقعلا

 تلقت كتوم كللدتبتك لجأ ىلا كوقنوم وزاقكلا كللكقي نأ. نمت كمضانع ى ذآ ءانعم و - كلجا ينرقسم

 ودم <وع < يرعسح واع 1 1 ح ب 1١ هم 2

 دوس نم [ أورعك نيدلا ىم فربطم و ,: ] ىنكت رقم و يئامس ىلا [ ىلإ كلعفار 11 ميدي لو ر ىقنا

30-027 

 و - ةديفوتساأ | اذإ نلف ىلع قمم ضيوكو جن جدد يارا

 0-5 ىلا

 اهل موق نم مونهاب كلسقن يتوتس لفت نآلا كلعفارو ءامسلا نم لوزخلا دعي كلتكو رين فنيمم ليت

 مل ءامصلا ىف تناو و ظقيفست و فرخ تقلل 1 تح مئان تناو توهم تسي ل

 مه ةرعبتم و فيسلاب و اهب لاوحالا رثكإ ىف و ةجعأب نرلعي 1 ةَسيقأ مو , ىلا افك نيل قرف ] ٠ برقم

 كوبيلا نع هيلع اوبدك و ةوبذك نيدلا نود عئارشلا تفلدخا نا و مالسالا لصإ 5 ةوعندنم مهنأل نوماضملا

 ه همدصرن» ه عدو رع ع ةدرو د هد < هردور وعز هموم

 9ااادلاب مولود توك .- -[ مهروجا] مدعو [ مهبذعاف ] هلوق مكحأا ريسفت [ مذيب ركحاف ] ٠ ىراصنلا و

 7 ردعوما 1 0
 دعب ربخ[ تي نم 1:- [ هولدن ] هربخأ د خيموه و ةردغ و ىسيع ءادن نم قدبح ام : ىلا ةراشا [ كلذ ]

 - عوده مب

 2 كوهحا| تيا نم و هنلص ةولدن و يذلا ىنعمب كلذ نوكي نا زوجت و - فوذحم أدتبم ربخ وا -ر 2 يح

 وع
 0017 ب هنني نإ زوجي

 هقرج قا وع اشك ةبيرغلا | ةلاح و ىصيت ناش نأ يس 2000

 «ىءا 1 7 4-4 3 رع دلو 2
- 1 > 0 ١ 

 ما 3و با همت نكي مأ ر بارت .رم مدا قاخ يا مداب ىسيع هبش هل امل ةرسفم ةلمجت ,هبداوت نع ةقلخ
 تت

3 



) 08 ( 
 6 20 9 6 - هدو .لو 2-92 ملا ص مموج م سم د 65 مو م رتسم م م دوم

 س نارك ةروسأ م هلل نذاب ىتؤملا قفل صربالا و ةدكالا ربا و ءالإ نذاب اريط قول هيف مخفلاف
 4-5 54 لا يل 0077 ع

 ُ 2 1 صان اهنا و 260002 7 هودرو نه مج هءار معءممعرب وه م هر2 00
 س رجلا يادي ص امل اقدصم و 5 قينموم مدخك نإ مكل ةيال كلذ عا مكتوهب يف نررخ دت امو ىنولكات

 2 0 0 هدو ساد مدممص» هور

 "5 للا نإ © نوعبطأ و هللا اوقناف مكبر نم ةياب مكلِج و مايلع مرح ي : 3 ضعب مل لحلو رولا نم
0-2 

 م م د سن عد 0

 * هللا ىلا يراَصْأ نم َلاقرْعلا مهلم ىسيع سحأ املف © يقتَسُم ارم اذه * ةردبعاف مكبر و تل

 و د6.

 [ميف عناق ]* ءريطلاةروص ل ثمأيش مكلردقا يا فانيتسالا ىلع رسكلاب ىنا كرت ع مك قلخأ ينأ يه ىلع عفر وا -ةيا
"7 

 رك ارايطايح رويطا ارئاسك اريط ريصيف [ ًريَط نوكيف ] هريطلا ةئيهل لثامملا ءى ييشلا كللذ يف يا ناكالر يهمضل|

 نجس فا قس حب ليق ر ءامحفلا خذني ىع دن يفرجهلاك « ع٠ لاق انعفْناَف هللا دبع أرق

 بحاص يدسودسلا ةماعد نب دانك ريغ همكا مال ةذه يف نكي ما لاقي و - نيعلا موسمملا وه ليقو - معا

 ىسيع داتا قظي مل نيم و ةاتا مهنم ٌقاطا نم ىذرملا نماغلا نوسمخ هيلع عمتجا امير هذا يورو -ريسفتلا
. 4 3 - 3 

 ماس لى يحا هنأ كر - ةيتوهاللا مدلول مم مهول اعفد ا 0 نذاب 3 * هدحو ءاعدلاب الإ هتاوادم كناكامو

 مومو 6< ًّن

 نورخدت عمرتو هالك تكل قيجخ الف ايو اذك تلكا نالفاي لاقف ةيآ روس ١ده اولاقف نورظني مهو حوف نب

 هررس م م 5 ٠

 نوكد نازوجتو - ملل حال و م نم يان مقَدِج يا ل نمي 0 كثر [ لحلو ] ٠ فيفختلاو لاذلاب

 بورثلا وموحشلا ىسومف ةعيرش ىف مهيلع هللا مرح امو ءاتدصم منتجو ةياب مكتكح ىلاضيا هيلع |دودرم اقدصم

 ةيصيصال امر يطلار كمسلا نم مهل لخا ليق كلذ ضعب ىسيع مهل لحاف رفظ يذ لكر كمسلاو لبا 3
 4 ةيروخلا نم يدي نيب امو هو لعاقلا ةيمست ىلع مكيلع مرح ترذو - تيسملا مهل ةلالحا يناوفلتخا و 3 ١ه 2 س تم 6 موء"ءال مهم

 2م 2

 0 ير و - 3 0 يلع ىسومرا - لجج وزع لاو

 ا مرعم <

 0 - ضارتعا [ نوعيطا و هللا اعنا 1 ةاوكو * 3 سم 57 ىلع 0 ردو - هيف ا ,ل لوقا

 لهرلا رئاسك لوسر هنا اهب فرعي ةمالع هلدلعج ئلاعت هلال تلق 3 نم يأ لوقلا اذهل عج ا تفيك تلق

 مقكج يا مكبر نم ةياب م منَ هلوقل اربركت نوكينا زوجي و - لالدتسالا و لقعلا ةلدا ىف رظخال هاده ثيح

 يتدالو ى م ةريغلو تا ان ءاجنالا و ءايحالا و ءاربالا و ريطلا قلخ نم مك تركذ امم ئرخا دعب يا

 امل هللا 0 0 0 00 7 ىف يعن 00
 هزي صرخ م 0

 باب مكنج و ىنعملا 4 نار ما يلم 0 5 5 "5 و يبر هللا 7 و مكف

 فرديامملعكةيذ ًةهبشال املع [ رفكلا] مهنمملعاملف [ سحأ املف ]+ ضارتعا امهذهب ام و مكبرو يبر هللا نا قلع 0 000 : 1
 355 . . .٠ 7 م 50 . ا 9 ال 0 >

 1 نوعيضي ىنيدلا نم ليق هناك ةفاضألا ىنعم انمضم يراضنا هل نم ا تك و اخ ساوحلاب

 5 5 ا 0 8 4 / 7 ا
 هللا ا | ايهلد كا دفا نم يا ءايلا نم اللح فودح#ب قلعكيوا - ينرصخي امك ىنذنورصفي ةللإ ىلا
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 م نارمعلا ةروس

 مس  ءزجلا

 ا 5

 ( مس
 ا و همع ءل 440 مهو هدوم د ءعوم هوجو
 هدم ةماكب كرشبي هللا نأ ميرمب ملا تلق ل © نومصُخْخُي 3 ١ مهيد 0 او ميرم لفك مهيا

 عيل 0 - هو ادم كوع ريم 20 ا

 ايم نزلا 0 نم و ةرخآلا و اهندلا ى + اجرا و 6-0 ةمملأ
 2 هم مضص امص 0 8 وم َّ 8 3 2

 هموم ل حج 2و 5 ءووءم هو د

 و 8 ليج_ لا دلو تاق نو 6 ات لف 8 لي تاز لت ١

 ل ل ل لا ل يل 5 6 ا مدد هس 26 5-7 .

 دا 1: "5 ع .ريطلا نش مكل قلخا نأ 5 نم 2 مد ََ ا ليئارسا ي يدب ذب ىلا

 مهد ملمع 2اس

 كلذكو تنك امني راج يناعجو هلوقك كرابملا هاذعم و ةينارجعلاب اهجشم علما و قورافلا و قيدصلاك

 ءاخادازإ رجب نان ةداملإ وا« ارسل تاتو سعب نم برعم [ ىسْيع ]

 و ماصتخللا نأ ىلع نومصتخي نا نم لدبي نا زوجت و - كلاما تاك ّذِإ و نم لدب وه تلق - قلعتي

000 

 - ميرمل باطغلاو ْمََرَم نبا ىسبع ها هنو عالم عساو نامز ين اع ةراشبلا

 َّ بسني الف باريغ مم دلوي هنا اهيلا هدبسنب تمملعاف تاهمالا ىلا 0 ءابالا ىل نوبسني ءافبألا نال تن تلق

 0 تق - ةملكلا ريمض ركذ مل تلق ناف 2 كرك ءاسن ىلع ا ككلذيار طا ىلا
 دسم م عم

 زمول مدنا مسنسسلا 2 2

 ىسيع اهنم مسالا ءايشا ةثلث هذهو ميرم نبا ىسيع ميسملا همسا ليق مل تلق ناف -ركذم اهب ىمسملا

 ليت ةناكف هريغ نم زيمني و اهب فرعي ةمالع ىمسملل مسالا كلف - ةفصو بقلذ ِن ِرالإ ًّ ميسملا اممإ و

 - نيبرقملا ى نمو هلوق كلذك و ةملك نم لاح ا اهيجو ] ةثلخلا ةله عومجم# هاوس مم زيمتبو هب فرعي يذلا

 اهذوكل ةركذلا . نم لاعلا باصتنا مص و - تافصلا هذهب انوصوم هب شدي يل  َنيِحلَصلا مو: - ملكي

 و« ةنجا) ىفةجردلا ولع و ةعافشلا ةرخالا ىو ساذلا ىلع مدقتلا و ةودذلا اًهنّدلا ىف 0 د نوم

 ىمس هعجضم نم ىبصلل دبمي ام [ دبملا و ] « ةكئاملل هتبحص و ءامسلا ىلا ةعفر[ 55 ملا نم ]هنوك

 الغط سانلا ملكي ىنعمب هياع فطع [ اليك و ]. لاعلا ىلع بصنلا لحم يف دْيمْلا ىفو -ردصملاب

 ةلوبكلا لاح و ةلوفطلا لاح نيب توافتر يغ نم ءايبنالا مالك نيتلاحلا نيتاه يف سانلا ملكي انعم و - البكو

 مالسلا هيلع ليئربجل ءادن [ بر ]اهلوق نا ريسافتلا عدب نمو« ءايبنالا اهيف أبذتسي و لقعلا اهيف مكحتسي يتلا
 وو مبم و

 |( دعمب - أدتبم مالك وهوا - قلك ل ىئاع وا - ًاميِجو ىلع وا - ف

 يمر هم

 ين هلوذو ةمدقتملا تايوصخملا نم اًفدصمو السر و لمحت م لع لاق نان اف - ءاهلاب معي و عفان و مصاع أرقو

 جيلا ااه صر رمال 2 5 وهب هم

 هلر مضي نأ امهدحا.- ناهجو ةيفو قئاضملا نم وه تلق - اهيلغ هلمح باي يدي نيب الو - منج

 * باع ع مج 0 بص تا 7م و
 اكيدطم و- مدلج نك يأب ل ادم) اتيلعرلا لود ؛و ةمكحلا و بنك هملعُت و ةريدقت لوقلا ةدارا ىلع تلسرأ و

6 | 

 مدنج دق ىناب اقطان و ليث هناكف قطخلا ىذعم امهيف قدصملا و لوسرلا نا كينادلا 0 6 11

 3 هوو ك0 اء ِِ هو 2 5

 تلسرإ هلصا 1 مدح لد ىنا أ ةملك اع افط ارو يديز دل أرق دو ىئدي نم امم قدصا ىن ذاب اقطان و

 مضصو تم 5 7 -._- 6.

 5 م لدبرجوا -مدنِج دقيت ص لدب تت ؤلخااىن ا]و لبا
 كول | <



 مر
1 

2-2 © 7012 3 

 ً نارمع لآ ةروس كبيرا يننكا 5 © نيمَلع علا راسن ن ىلع كدفطُماو ب مو كدفطُما هللا نا ميرمي تملا تاق داو

 مس هرجلا مهما نوقلي ذا مهيد ك تيكا“ 50 ميحوت ا بيع 5 7 نيعكارلا عم يعكرا و يدجسا و

 ا" ع

 هل ليقركشلا 17 م ةيآلا بلط امل هناك هلجا نم يالا قكلط يذلا اهركشو ةميسجلا ةمعنلا كللت قح ءاضق

 اعزتنم و لاوسلا نم اًفتشم ناك ام هعقوا و باوجلا نسحا و ركشلا نعالا كناسل سوحت نا كتيأ

 كرحت اذا مترا لاقي كرحتلا هلصا و امهريغ وا سار وا ديب هاش 7 [ ا ا ] . ةنم

 تردد لشسر و لوسرك زومر عمج نيتمضب زمر ا باثو نب يي أرق و - روضارلا رجبلل لصادتما

 يذقلت امثم * رعش ٠ هلوقك ةعفد 0 بين ينساك

 0 راشلاب سرخالا سانلا م آكي امك  ىنيزمارتم الا ىنعمب » اراطتست و كِيدَيلا فناور ٠ فجرت نيدرف

 ثنو ىلا ربجغلا عريط عار كبل ]و بيغت نا ىلا .سمشلا لوزت نيح نم [ يشعل ]و «مهملعي و

 سيلزمرلا تلق ناف - نيتحتقب اركب هئيتا لاقي راسا و ركسك ركب عمج ةزمهلا متفبراكبلا و ئرقو -« نسبقلا

 و -امالك يمس هنم مفي ام هذم مهفو ماكلا ىدوم ىدا امل تلق  هنم ينثتسا فيكف مالكلا سنج نم

 [كدفطما] ٠ ىسيع ةوبخل اًصاهراوا  ايركزل ةزجعم اهاغش اهرملك مهنا يور (ميرمي ]ءاعطقنم ءانثتسا نوكي نا زوجي
 1 و لاعنالا نم رذقتسي امم [ ربط ] ةينسلا ةماركلاب كلصتخاو كابر و كما نم كلبقت نيح ارا

 © ملو باريغ نم ىسيع كل بهو ناب [ َنيملعلا ءاسن ىلع ] ارخآ [ كدفطماو ] دوميلا هب كلفرق
 اهلليق مث اهناكراو ةولصلا تأيه نم امهنوكل نرجسلا و توذقلا ركذب ةولصلاب ترمأ « ءاسنلا نمدحال كلذ

 ين كسفن يمظنا وا ةعامجا ىف يا ىنيلصملا عم فنولم كتل و ىنعمب [ ىيعكارلا عم يَنزأ و ]
 ناك نم اهنامز يف نوكي نا لمتحي و  مهريغ دادع يف ينوكت الو مهدادع يف مهعم ينوكو نواصملا ةلمج

 ٠ عكري ) نم عم نوكت الو نيعكارلا عم عكرت ناب ثرمأف حكري نم ةيف و عكري الو هتولص ا مرقي

 نم كملاذ نا ينعي مالسلا مهيلع ىسيع و ميرم و ىيحن و ايركز ءاجن نم قبس ام ىلا ةراشا [ كلذ ]

 يفن كرت و ةببش ريغب مولعم اهءافتناو ةدهاشملا تيفن مل تلق ناف - ىحولاب الا اهفرعت مل ينلا بويغلا
 عامسلا لها نم سيئ هنإ اًذيقي اماع مهدذع اًمولعم نك تلق - موهوم وهو اهظاقح نم ءابنالا عامتسإ

 ىلع تيفُتف ةلاحتساا و ناعبتسالا ةياغ يف يه و ةدهاشملا لا قبي ملف يحرلل نيركذم اوناك و ةءارقلا

 0 يِبرُكلا ببناجب تدك امو ةوحل و ةءارذ الو مهل عامس ال ةئاب ميملع عم يحرلل نيركتملاب مهلا ليم

 0 مهحادق يهر مهمل [ ممالفأ ]* مهرما اوعمجأ نا [ مهيدل َتْنُك امو ] روطلا بناجب َتْذُك امو

 ْذا]ءاهب ربت ةعرقلل اهرراتخا ةنروتلا اهب نوبتكي اوناك يتلا ماقلا يه ليق و - نيعرتقم رهنلا ىف اهرحرط
 وقلي هيلع لد فرذعمب تلق - قلعتي مب ٌلُفكي مهيأ تلف ناف - اهب لفكتلا ىف اسفانت اهناش يف[ نْوَمِصَنْدَ

 ةفرشملا باقلالا نم بقل [ميسملا] « نولوقي وا - اوملعيل وا  لفكي مهيا نورظني اهنرقلي ليت هذاك مهما
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 ةاسلا

 2 رهو © صوم نت يدل مربعات ه اني ه © كك 00 2 رسم 2ث سى

 ةكئلملا ندم © ءاعشلا يمس ُكلذإ ةبيط ةيرذ كول هلا يلي انها جرار اف 1و ايركز عد

 س. 0 ج0<- #8 هور 7 ماع -

 نم'ايينو اروصح و نينا نع هل هت تف قويا هللا نأ باَرخملا ىف يلب مثاق وهو
 اهيا رلى

55 

 ا ل برلا كدَك لاَ ”رقاع ينارماو ردكلا ينعاب نك و مال 0 قنا نر لكك فلفل

 م م ني

 ©راكبالا و يشعلاب ميسو ارث كيرركذاو ” ارم ال ماي همت سانلا مك 11 ىنيأ َلاَق هيا يل لَعِجا بر لت

 يدع 4 5 26 باقل كو كلا 7 . - : :

 [ةيرذ] رفاعلا ةدالر زاوج ىلع هجتنا اهئقو ريغ ي ف ةهكافلا ىأر امل ليقو  تللذك اهتخا تناك دقف ازوجع

 ليئربج ةادان ليقو - ةكلملا ةادانف عرق ه هبيجم [ ماعلا عيمس] عيمجلا و دحاولا ىلع عقت ٌةيرذلاو !دلو

 هللا نب ىلع متغلاب [ كرشَبَي هلل ل ٠ ليخلا بكري نالف مهلرق ىلع ٌةنلَملا لق امنا و مالسلا هيلع

 ار و نم تربي و رقيب كيرقو - 'لوقلا نم عون ءادنلا نالوا - لوقلا ةدارا ىلع سكلابو

 ةمجعلاو فيرعتلل هفرص عذمف رهاظلا وه و اًيمجعا ناك نا [ ىيحَي ] و ههرشب نم هايلا منفب ٌفشبي

 ىسيعب اًثدصم [ هللا نم ةملكب اًفدصم ] ءرمعيك لعفلا نزو و فيرعتللف اهبرع ناك ناو - ىسيعو ىسومك

 هلوق يه و اهدحو هللا ةملكب الا دجري مل هنا ملك ىسيع ينس و هب نمأ نم لوا وه ليق - هب انمؤم
 ليق امك ملك بائنكلا يمس هذم باتعب اًدمؤم لا نم ةملكب اًقدصم ليقو 95 رد بريس ريغ نم نك

 اقئاف و هموقل اقئاف ىيحب ناك و فرشلا ىف مهتوفي يل هموق دوسي يذلا [ كيسا ] و« هتديصقل ةرديوحْلا ةملك

 هسفنل اًرصح دءاسنلا برقي ال يذلا [روصلا ]و » ةدايس نم ًاهلايو طق ةئيس بكري مل هذا ىف مهلك سانلا

 عيرم براش و هرعش» لطخالا لاقرسيملا ىف موقلا عم لخدي ال يذلاوه ليق و  تاوهشلا نم اهل اعذم يل!

 . يور دقو - وهللا و بمعللا ىف لخدي ال نمل ريعتساف راسب اهيف الو روصتعلاب ) َ ينمدان ساكلاب

 نّتلاصلا نم ايشان [ نيكل نم تقلخ بععلل ام لاقف بسعللا ىلا ةوعدف نايبصب لفط وهوّرم هنا

 ىلا« * نيسلصلا مل ل ةرخالا ىف هنو ةلوقك نيحلاصلا ةلمج نم انئاك را  ءايبنالا بالصا نم ناك ةنال

 "1 دام از نر اكرر وس نغم اجر تنص ططدبس ع ل12
 [ كلك ] »أ نوعستو نامث هتأرمال و ةذس نوعست و حست هل تناك و ينفعضا و ربكلا يفرثا ىذعملا و

 ينافلا خيشلا نيب دلولا قلخ وه و لعفلا كلذ لثم ةبيجعلا لاعفالا نم [ ُماَمي ام ] هللا ٌلَعْكَي يا

 لعفي يا هل نايب ُءاَشَي ام ٌلَعْفَي و - هللا ةفصلا هذه وحن ىلع ياربخ و أدتبم هللا ٌكللذَك را -رقاعلا زوجعلا و

 كاف اذإ عضنلا ىتلتأ لبعلا اهب فرعا ةمالع [ َةَيَأ ] ٠ تاداعلل ةقراخلا ليعافالا نم دبري ام

 سنتي ةنا ةملعيل سانلا مياكت صخ امناو [ [ ماي 59 سانلا ملكت ىلع ردقت ال نا [ كني لاَث] هركشلاب

 كير رْكْذا َو] لاق كللذلو هللا ركذب ميلكتلا ى اع ةتردق ءاقبا عم ًةصاخ مهميلكت ىلع ةردقلا نع هئاسل

 ىناف - ةرهابلا تايألا نم يره سال ميلكت نع كرجع مايا يف ينعي [ر راكبا 2 , يشعأب مس و اري

 ىلع هنم ارفوت ةريغب هناسل لغشي ال هللا ركذل ةدملا صاخبل تلق - سانلا مالك نع هناسل سبح مل تاق
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 ١ 0ك - ىل»- ررامصاإ جس - ساي م6 مريع مة دل دل سمت 2 همهم ىىدمم جي

 مس نارمعلا ةروس ىنا ميرمي لاث اقر اًهدلع دو بارُعملا ابكر هيلع َلَخَد املك * ايركز اهلفك و انسح انابن اهتجنأ و
7-7 

 م ءرجلا َكللاَنُه © باّسح ريع هاَضْي نم قري هللا نإ * هللا دلع موه تَلاَق * اذه كل

 ١[ ع

 نسح لوبق يذ رماب يا نسح لوبت يذب اهلبقتف ىنعمب فاضملا فذحريدقت ىلع اردصم نوكي نا
 ىنعمب ةاصقتو رييعتسا ىنعمب هليخت كلوقك اهلبقتساف اََبعَتَف ىنعم نوكي نا زوجي و - صاصتخالاوه و
 رمالاريخ و هرعش * ئماطقلا لاق هناوفنمم و هلواب هذخا اذا رمالا لبقتسا نم ممالك ينريثك وهو هاصقنسا

 اهرما لوا ىف اهذخاف يلا هلباوقبرمالا ذُح لثملا هذم و ه اعابثا هعبنت ناب سيل و * هنم تبقتسا ام

 اييلصُي اهب اهيلع ةدئاعلا ةنسحلا ةيبرتلا نع راج [ اًنَسَح ًانابن اهنا و ] * ىنسح لوبَعب تدلو نيح

 لعفلا و ارك تيصنو اعلا ميدقتي [ يركز الع 7 اهلمعو نزوب اير اهلفكو كرت ر ٠ اهلاوحا عيمج يف

 ىلاعت هلوق نم اهلففأ و يبا ةءارق اهديؤيو اهحاصمل اًنماضو اهيل فاك هلعجب وز هيلإ اهعضاو نعم كايا

 [هو صقر قذلتلا لاعثألا ىفرمللا ظغل ىلع ًاهلقكو - اهلا و - اهبر اهليقتم دهاجم أرقو - ايلف لاقف

 ىاءنجسملا ىف ًابارحم اكرام نفي دق اهل الفاك ايركز لعجاو امر و اهير اي اهليناف يل كلذب وعدت

 نم عضوم ففرشا يف تعضو , اهناك اهمدقمو سلاجملا فرشا .بارعملا ليق و - ملسب اهيلا دعصي ةفرغ

 هدحر وه الإ اهيلع لخدي ال ناك هنا يور و - تميراجملا ىبست مهدجاسم ثناك ليق و  سدقملا ثيب

 ايت عّمرت ملو ةّدجلا نم اهيلع لزفياقزر ناك [ اقر اهدنع كجو ] « باوبا ةعبس اديلع قلغ جرخ اذا ناكو
 كلل نيا نم [ اذه كل ى ذ[] هءاتشلا ىف ففيصلا ٌةبكافو فيصلا ىف ءانشلا ٌةهكاف اهدنع دج ناكف طق

 كليلا هب لخادال ليبس ال فكياع ةقاغم باربالاو هذيح ريغ يف تاوهو اهندلا قازرا بشي ال يفلا قزرلا اذه.

 يعز دخلا نيب ربو وتم مآكت امك ةريغص يه و ثملكت ليق - دعبتست الف [ هللا دنع نموه تلا ]

 ةعضّيو نيفيغر اهنع هللا ي يضر ةمطاف هل تدهاف طق ى نمز يف عاج هنا ملس و هلاو ةيلع هللا ىلم ىبنلا

 تيب محل و اًربخ ولمم وه اذان قبطلا نع تفغشعف ٌةيْنَب اي يمل لاق و اهلا اهب عجرف اهب هترثا محل

 هللا دنع نم وه ثلاقف اذه كلل ى دا ملس و هلاو هيلع هللا ىّلص اهل لاقف هّللا دنع نم تلزن اهنا تملع و
 م مم عه مام مممم ملا <
 ىذب ءاسن ةديس يي فىاعج يذلا دملا , السلا ةيلع لاقف باسح ٍريغب ءاشي نم قزري هللا نأ

 لطم عطل نسل ذ تالاط خبل نبا لع مأس و هلا لص مللا كوس عمل مث :ليفاوس)

 نم [ قري هللا نإ ]ءاهناريج ىلع ةمطاف تعساف وه امك م اعطلا يقب و اوعبش ىتح هيلع هنيب لها

 ةبساحم ريغب ًالففت وا هترثكر يدقتر يغب [ باسح ريغب | لئاق نم زع ةزعلا بر مالك نم وا - ميرم مالك ةلمج

 وارداتا نوت يام نجاد ةرغ اهندحي فلا كلل وزر « قاقحتسإلا بسحب ا

 اهتلزفم و هللا ىلع اهتمارك يف ميرتم لاح مارال - لطول يشير 0 هويتي دقف تقولا كلذ ي
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 ملعا هللا و هافعمو - هنماهل بسو امردقباهل اليبجت و اهعوضوما اميظعت [ تمعضَو امب ملم هاو ] ىلاعت

 كلذب ا نيملاعلل هيا هدلو و هلعجب ناو رومالا مئاظع ىم هب قلع امو تعض و يدذلا ىييشلاب

 يل اهل ىلاعت هللا باطخ ىلع تعض اب مل هللا و سابع نبا ارق يفر  ترسحت كلذلف أيش هنم ملعتال

 ل 0 هردق و ولع و هناش مظع نه هللا ملع امو بوهوملا !ذه ردق نيملعت ال كذا

 سلو ] ةلوق ىنعم امن ثلق ناف ءاهسفنل ةيلصت ركذلا 0 اج للاب طيار اطول ال

 ةانعماو- هنم عفرلا و عوضوملل ميظعتلا نم تحض ام م ملم هللا و ةلوق ي ذامل نايبوه تلق - [ يتذكر كذلا

 ةلرق فطع مالع تلق ىناف ه دبعلل امهيف مالا و اهل ٌثبهو يتلا ىثنلا ثبلط يذلا ركذلا سيل و

 ىلاعت هلوقك ناتضرتعم نانلمج امهنيبام و ىثنا اهتعضو يا ىلع فطعوش تلق - [ ميرم يي ْينا و

 ىنعمب مهنغل يف ميرم نأل تلق -اهبرل ميرم اهتيمست تركذ ملف تلق ناف - ميظع ل

 ا تال لادو اهنا ااقياطما ابلقخ نوكيا تحت اهنطعي نإ هيلا كتلطلاو سرقتلا تلد تدارات نياظلا

 ثيدحأ| نم ىوري امو - ةئاوغاو ناطيشلا نم اهدلول و اهل ةذاعاا تسلط هعبتا فيك ىرت الا اهب اهنظ

 اهنا و ميرم الا ايا ناطيشلا سم نم اخراص لهتسين كلوي ىنيح هسمي ناطيشلا و الا نلوي نولومص نم امم

 ىنيموصعم اناك امهناف اهّتباو ميرم لا هئاوغا يف ناطيشلا عمطي نلوم لك نا هانعمف مص ناف هتححدب ملعا ةللاف

 اخراص ةلاهتساو يصدم مهنم كلتدابع لإ نيعمجا منيو ىلاعت هلرقا امهتغص ىف ناك ىم لك كلذكو

 لييخثلا نم دوحن و ةيوغأ ن .رمص اذه لوقي و هيلع :ديب برضي و هسمي هناك هيف هعمطل ريوصتو لييخت هسم ىم

 ةقيقح اما و هدا كسا لعظلا ءاكب نوكي « اهفورص نم هب ايندلا نذوت امل هرعش » ىمورلا ىبا لوق

 اخارص اهندلا تالتمال ,هسخني نسانلا ىلع سيلبا طلع وك و ةعف'ومدلا لها مهوني امك سخنلا و سملا

 ةيف [ نسَح لوِبَعب ] ركذلا لكم رذنلا ىفاهب يضرف [ اير تل قنا ضااي انرلمي امم طاؤعأو

 وهو كلي و هب طعسي امل نردّللا و طوعسلاك عييشلا هب لبقي ام مسا لوبقلا نوكي نا امهدحا - نايجو

 اهمأ نم اهملست ناب وا - كلذ ين ىثنا اهلبق لّبقُت ملو رذنلا ىف ركذلا ماقم اهتماقاب اهل هماصتخا

 اهتلمخ و ةقرخ يف اهنعل ميرم ثدلو نيح هك نا قوروا + ةناعسلا ماصتو أشذت نا لبق ةدالولا بموقع

 مكنود مهل تلاقن ةبعكلا ىف ةيجعل اك سدقملا كيب ىفوهو ا 0 اهكعضو و نيسملا ىلا

 ليئارسا ىنب سوءر ناناموخب تناك و مهنابرق بحاص و مهمامإ ثنب تناك اهنال ابيف اوسفانتف ةريدنلا هذه

 اوناكو اوقلطناف اهيلع عرتقن ىتح ال اولاقف اهتلاخ يدنع اهب قحا انا ايركز مبل لاقف مهكولم و مهرابحا و

 يناثلا و - اهلفكتف مهماقا تدبسر و ءاملا قوف ايركز ماق عفتراف مهمالقا هيف اوقاف رهن ىلا نيرشعو ةعبس
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 1 هرجلا ا مهياعلا عيمسلا ثنآ كىتا م

 !ا00ع هه

 بوقعي نم وال و ىوأل نم كمهاتو كهات نم ربصي وزبصي نم نازمع و نارمع نم نوراه و لسومم

 اذوبي ... ىشيا ىب دواد نب نامياس ... ناثام نب نارمع تنب ميرم نب ىسيع كلل ذكو - قدا 0 بوقعي

 ا طرة: هللا لص هللا لومر ميهاربا لآ ىف لخد دق و قحسا نب بوقعي نب

 وا - ءافطصالل ماصي نم ماعي 3 مع يسهل 1 ضب نم م مهضعب تاقفامأا و نوقخنمْلا ىلاعتءلوقك نيدلا ىف

 و -هب بوصخم [ْذا ] و اهتهن و نارمع ةأرما لوقل مَع 35 وا - :نيدلا ىف ضعب نم مهضعب نا ملعي
 السلا هيلع ئسيع ٌةدج لونبلا ميرم مآ ناثام ىب نارمع ةأرما يه [ نرمع ٌةأَرمأ ] و.« ركذا رامذاب ليق

 نارمع نا مجري امم ىرمع لآ و.هلوق رثا ىلع نرمعةارما تاق ذا هلوق و ٌدوقاف ثنب هل يه و

 تناك تلق ناف -ركذلا ىفاريثك ميهارباب نرقي ىسوم نا هحتريرخالا لوقلار ىسيع دج ناثام 0

 نا َكلرْذأ امف لونبلا ميرم ناثام نب نارمعل و نوراه و ىسوم نمر دكا ميرم اهمسا ثنذب رهصي نب ن

 ةلافكب ىفك تلق - نوراهو ىسوم ثخا ىه ىتلا ميرم يبا نارمع نود لوقبلا ميرم وبا وه !ذه نارمع

 ايركز جوزت دق و دحاو رصع يف اناك ناثام نب نارمع و نذأ ىب اركز نال لوتبلا وبا نارمع هنا ىلع اليلد يركز

 انيبف ترجع نا ىلا دلتمل ارقاع تناك اهنا يور - ةلاخ يذبا ئسيعو ىيحب لكن ميرم تنخا عاشيا هتخب

 ىلع كل نا مهل تلاقن هدذمت و كلولل اهسفن تكرحتف هل اخرف معطي رئاطب ثرصب ةرجش لظ يف يه

 1 ميرمب لمحت همدخ و هنلدس نم نوكيف سدقما ثيب ىاع هب قدصتا نأ ادلو ينكقزر نا اركش اًرذن

 ةلغشا ال و «مدختسإ ال و هياع يل ديال سدقملا ثيب ةموخلا اقّدعم [ اررح# ] لماح يه و ناربع كله

 ريغ مالغلا غلب اذافر دخلا اذه نورذني اوناك مهنا يور و - مهدنع اعورشم رذذلا نم عوذاا اذه ناك و ىيشب

 امنا و ناملغلل لا ريرحتلا ناك ام و ةدابعلل اصلخم ارحم يبعشلا نع و  لعفي ال نأ نيب و لعفي نا نوب

 ىلع كما امناو يذطب ين امل ر يمضلا [ اهقعضو اًملك] «اركذ قزرت نا تباطوا ريدقنلا ىلعرمالا ثْدَب

 لقا نا ,ةفقيستلا نإ نبا ةلبحلا ليوات ىلع وا - هللا ملع يف ىثنا ناك اهنطب يف ام نال ىنعملا

 لصالا تاق ثنا ىثنلا تعض و كللوقك وهو اهنعض و يف ريمذلا نم الاح قنا !باصتنا راح كفيك

 ثكناك ام ين مسالا فيتا امك دعا ىريشل !لاحلا,اذاو لاكلا نال لاحلا .فسينانلا ست نىنبا فر

 ا ةمسنلا وا ةلجحلا ليرات ىلع اماو  ىيَنَنلأ انناكن اف ىلاعت هلوذ هريظنوربخلا تمينانل كّمأ

 ىلا تدئارا امور ىّثنا بعضو ينا ثلا ملف تلق نفاع ثنا ةيسنلا | ةلئكلا كعضو ىنا ليق

 تناك اهنال اهبر ىلا تنرحتت اهريدتت سكع و اهئاجر ةبيخ نم ثأر ام ىلعارسحت هنلاق تلم - لوقلا
 4 هت © 5-5 9. 53 ال 5 - 0 - 20 .٠
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 اكاراسللاب

 ا 0 411 صوم مرر م 21 مها م مءعوو 0 00 اع 1 1100 وو وعم

 1 مخير 2 لق © نايعلاب فرع هللاو ” ةسفن هللا مكردحتو 26
 5. هكىكمعم مول ء 17

 8 يرفع بحي هللا نا اول ناف يروا اوعيطا لق © مهجر روغع هللا وا كيونذ

 هدد 2 1 ىدم سام سم سام تاع عم 7 /

 ةيرذ © نينلعلا ىلع نرمع هللا ميهربا لاو كك مد 0 هللا نأ

 ىلع ةيطرش ىنوكي نا مدي لبف تلق نأف - نوت عافترال ةيطرش امم نوكت نا مصي الو هنيبو اهنيب ام

 هنال ىنعملا ىف عقوا ربخلا و ءادنبالا ىلع لمعلا نكل و هتحص يخ مالكال تلق - ثدو هللا دبع ةءارت

 تلمع ام ىلع تلمع ام و و فطعيو ا زوجب و ةماعلا ةءارق ةقئاومل تمثا و مويلا كلذ يف ىنثكلا ةياكح

 ارضحم مرسلا لمع وا مويلا نيب و اهنهب ام دعابت ةذأر [ اَرَصَحُم ] المع جت مري يل الح دوت نوكي و
 ارباع جهد تب ةعاا# مو د و ص

 هللا ءاصحأ اودع امب مهيدي ةوحن و هنؤرقي مهفح“ يف ابونكم ينعي ارضا اوم ام ا دعو اوان لاك لوح
 وا < عء و و هلع مم ها”  ضصمع هدم

 هللا مكردحت و هل ارق رركو - ندر ل ا ا ل
9 2 

 اهلاح ةفيرعت و ةسفن هريذغت نا ينعي [ دابعلاب كفر هللا ]+ هلع نوافغي )ل مهفم لاب ىلع نوكيل ةسفن

 بملط ىلا كللذ مهاعد هررذح و ةفرعملا قح ةوفرع ذا مهنال كابعلاب ةميظعلا ةنارلا نم ةردقلا و ملعلا نم

 ارودحم هذوك عم هذا ديري نا زوج+ و - هسفن مهردح نأ مهب هتفار نم ىمحلا نعو - هطْغس باذتجا و هاضر

 ىع راجم هلل كابعلا ةبعم « ميلآ باقم 0 ةرفغم وذل كبَر نا هلوقك هتمحر ةعسل وجرم ةتردق و ةملعل

 - مهلعف دمح#و مهفع ىضري نا ةداجع هللا د بح و اهيف مهلجغر و ةريغ نود ةدابعلاب ةماصتخا مهسرعن دارا

 هتدابع ةدارا نم هنوعدت ام مصي ىنح [ ئنوعُبناف ] ةقيقعلا ىلع هللا ةدابعل نيديرم متنك نا ىنعملاو
 مهنا لس و هلآ و هيلع هللا م هللا ل دبع ىلع ماوقا معز نسحل 0 ل ذب ّط 0

 باتك و باذكو بف هلوسر ةلم فلاخو هتج<# ىعدا نمف لمع ىم اقيدصت مهلوقل لعجب نا دارافهللا نوبحت
 ىف كلشت الف قعصبو رعنيو برطي و اهركذ عم هيدهب قفل املا ةبعم ركذي نم ا اذا ةبذكيامللا

 هسفن ىف روصت هنالالا ةتقعصو ةترعن و ةبرط ز"ةقيفصت "اهو ا يردي الو هلام نقدا

 امير و اهروصت ىلع قعصور عن و برط و قفص مث هتراعد و ةلهجب هللا اهامسف ةقشعم ٍةيلمتسم ما

 م مهنادرأ اوئلم دق هيلاوح ىلع ةماعلا ىقمح و هتقعص دنع بحملا كلذ راز ١١ ”الص دق يي ذملا تيار

 ل رم ناززت انا بحأ نان امم مشو نوح ىيرقو - ةلاح نم مهقفرامل

 نأف ] « ٍقِرشُم و دْيبَع نم كندا ناك ل رع هثيجحام رمت لول هللا و ثا راجلاب قل لا ملعاو « خت

 * مهل لوسرلا لوقي ام ةلمج ىف لخدي و اولونت ناف ىنعمب اعراضم نوكي نا رايضام نوكي نا لمتح# [ أوو

 ليق و -رهصي نب نارمع اذبا نوراه و ىسوم [ ىرمع لا ]و امهدالرا و قحسا و لوعمسا [ ميهرَبا لآ ]

 لأ نم لدب [ ٌةيرُو ]و « ةنس ةئامنامث و فلا نهنارمعلا نهب و ن انام يب كامع اتت ميرم ر ىسيع

 ضعب نم بمعشذم كعب ةلشلشنم ةدحاو ٌةيرذ نيلألا نأ ينعي [ ضعب نم 0 نرمع لآ و ميه



) ١9190 

 -  35لا دلع د يد ءاشن مق 8 نم تملا
 وم هم د1 ووو هلو م 0 و هوم ءءء - ه6 هسوو م م هج 6
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 هم 7 صم يسصامص كي

 ” [ديعب ام هديب و اهنيب نا ول دوت ادرس نم

 4 و 0

 يف م 0 ينعي [ ينموملا نود نم ] * ه ناميالا لوضا نم لصا و ميظع باب هللا ىف ضغبلا و هللا ىف

 يف هللا نم َسْيََف كلذ لمي نمو ] مههلع مهورثو اف نيرفاكلا ةالوم نع ةحردنم نينمؤملا ةالاوم
 دل واب او ارد يش ىف هللا ةياو نم سيف ةرقكلا لاوي نم و [ يش
 * ينّذا معزت مث يودع و «رعش + لاق نايفانتم هردع ةالاوم و يلولا ةالاوص ناف لوقعم رما اذهو اًمسار هللا

 بجي ارما مترج ل رتكلا نإ[ ع هدم ارقد نأ لإ ] + بزاعب فكنع كرذلا لسن

 مهتالاوم يف مهل صقر ال ةيقتاو اقت يقّنملل ليق - يفت ىيرق و - هماقثا
 0 ءاضغبلا و ةوادعلاب يئمطم بملقلا و ةرهاظ ةر الرشاعم و ةفلاخم ةالاوملا كلتب نارملا و مهوفاخ اذا

 ودوم داب مود ءوعم
 ءتئالف [ ةسفن هللا مرد و 1 نت اًطسسو ع هيلع هللا تاو ه ىسيع لوقكاصعلا رْشد م عناملا لاوز

 نمي ىدعيف اوناخت و اررذحت ىلعم وقت نمضي نا زوج# و - ديدش دلعو |ذهو هدادعا ةالاومب هطخسل

 [ ةودبن وأ رودَص يفام اوه نإ ]* تاق 0ك هللا رك ىئلاعت للا ىلع ةّيَقَ 3 وا دقت بصنتنإ و

 تومسلا ىف ةاَم ملعي ] يذلا وه و 75 ففخي ملو [ هُملعَي ] هللا قمزلو انمااررقار اقم ةيالو
 6 0 0 5 1 5 24 هو ا

 ريد يش َلُك ىلع هللا و ] مكنكعو بي هده هيلع لىدحلالا [ضرالا داو
2 

 ثاوذلا رثاس نم ةريمكملا هتاذ يهو ةسفن نأل ةسفن هللا مكر و و ةلوقل نايب اذه و متبوقع ىلع رداق وهف

 صتخت ةيتاذ ةردقب و اهلك همر ةقلعتم يف مولعم نود مولعمب صتخت ال يتاذ ملعب ةفصّتم

 ميج ل ىلع 0 الف ىقنت ل نا اهقح ناك و ابلك تارودقملا ىلع ةرداق يمن رودقم نود رودقمب

 ناطلسلا ديبع نمت ملع ولو باقعلا هب قحالف خرامتم“ الانام ناتو كلبد ود بنجملاو '"نعرصقي الو

 ةروصا نطاوب نع ٌسسجْنِي نم 1 انويع هيلع م ب امب ةمه لكوف ةلاوخا ىلع عالطالا كارا هنا

 تعوم يا و لك ىقتاو هرما يف ظقيتو ةرذح ذخأل

 بوصنم [ دج 0 1+ كلرتسب انرارتغا نم تل نوعن انا مهلا - لها راو ملط ملم ىفخا و رسلا ملعي

 نا ول ىنمدت نيرضاح اهّرشو اهريخ' سقت لك دجت ىنيح ةميقلا موي يا مويلل ةنْهب ىف ريما رتب

 ىلع ٌعقيوركذاوحن رمضمب دج وب "بمتتبااأ زوجي و - اديب ادم ةلوه و ميلا كلذ نيب و اهنيب
 دعابتول يه دوت ءرس نم ةةامع يذلاو يل ةربخ كوكو ءادتبالا ىلع ٌتَلمَحاَم و َحفتري و ةدحو تلمع ام

0 

 ا

 مس نارمعلا ةروس
 و9 كا

 أ يآ
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 رييمس 5 د ءزؤ و مم 65 0

 *ريغلا كديب“ هدا لارا اق نم كل عوام كلل ىت توت كلما كلم مس نارمعلا ةروس

 تيل نم ّيَحلا جرختو ذ ليَ ىنراَعُتلا موتو رامتلا نين لين مز روت قيقا زق يات 5 ءرجلا

 ' | ع

 ءادنلا فرح لوخدب و مسقل ىن ءاتلاب صتخا امك ,سالا اذه صئاصخ ضءباذهو ناعمتجي ال كلذلو اي م

 كلملا سنج كلمت يا [كلملا كلم ] ه كلذ ريغبوهّللا اي يف هتزمه عطقبو فيرعنلا م الهيف و ميلع

 هل تمسف يذلا بييصنلا ءاشت نم يطعت [ اشد نم كلمنا ىو ا ] نوكلمي اميف كلالملا فرصت هين فوصنتف

 ناكلملا و لماش ماع لرالا كلملاف هنم هّثيطعا يذلا بيدنا سم عكر كلل ىم كقسكح شقت

 هنمأ دعو كم ةكم منتفا نيح ملسو لاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا يور - لكلا نم ناضعب ناصاخ نارخللا

 م مزلاو سراف فام دمسمل نيا نم تابيه تابيه دوبهيلا و نوقنانملا لاقف مورلا و سراف كلم

 عطق و بازحللا ماع قدنخلا طخ امل مآسو هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا يورو - كلذ نم عنما و زعا

 اهيف لمعت مل ميظعلا لتلك ةرخ“ قدنخلا نطب نم جرخ نورفحب اوذخا و اعارذ نيعبرا ةرشع لكل

 ةبرض اهيرضف ناملس نم لوغملا ذخاف ةربُم ملس و هلأو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ناملس اوهجوف لواعُملا

 نوملسملا ربك و رثكو ماظم تيب فوج ىف احابصم ناكل اههيَنَبل نيب ام داضا قرب اهنم قرب و اهتعدص

 رمل روصقلا اهنم يل تءاشا لاقف ةيناثلا برض مث باللا باين اهناك ةرئحلا روصق اهنم يل ثءاضا لاقو

 يّنمأ نا مالسلا هيلع ليئربج ينربخار َءاعْنَص روصق يل ثءاضإ لاقف ةثلاثلا برض مث مورلا ضرا نم

 برثي نم رصبي هنا مكربخب و لطابلا مكدعي و مكيذمي نوبجعت الإ نوقفانملا لاقف اورشباف اهلك ىلع ةرهاظ

 اوزربت نا نوعيطتستال قرغلا نم قدنخلا نورفعت امنا متنا و مكل منت اهنا و ىبرسك ىئادم و ةريعلا ٌروصق

 ريخلا ىف عقو امنا ماللا نال تلف -رشلا نودريخلا ركذف [ريَكلا َكدّعِب ] لاق فيك تلق ناف « ثلزذف

 كئادعا نم مغر ىلع تايلر ههتؤتريَعلا كدي لاقف ةرَمعلا ةتركنا يذلا وهو نينمؤملا ىلا هقوسي يذلا

 « ةعزن و كللملا ءاتياك هلكر يخ وهف ةحاصملا و ةمكحلا نع رداص راض و عفان ىم ىئلاعت هللا لاعفا لك نالو

 هنزل ف تيملا و يعحأ١ لاح و امهيب ةبقاعملا ىف رابخلا و ليالا لاح ركذب ةرهابلا هتردق ركذ مش

 ةريسملا ةميظعلا لاعفلا كلت ىلع ردق نم نا ىلع ةلالد باسح رعب هتزر هيلع ٌفطع و رخآلا نم امهدحا

 مهلديز مجعلا نم كلملا عزذي نا ىلع ردات وهف ةدابع ىم ءاشي نم باسح ريغب قزري نا ردق مث ماهفألل

 ناف يديب مهيصاون و كرلملا بولق كولملا كلم هللا ان تسدعلا خيب عرف وو مهزعي و ٠ برغلا .ةدتؤللو

 نكل و فرلعلا بسب اولغتشتلف ةبوقع مهلع مهئاعج يئوُسم دابعلا ناو ةمحر مهلع مُئاعج ينوعاطا بعل
 ةبارقل نيرفاكلا اولاوي نا اوهُث * مكيلع ىلري نونوكت امك مالسلا هيلع وق ننعم وهو مكيلع مهفطْعَأ يلا اوبوت
 نارقلا ىف كلذررك دت ةرماسر ا«ادناعتب ل ىلا بابسالا نم باري وا مالسلا لبق ةقادص وا مهنيب

 5 لص 2و هدا هوص ب جم هرو عوولم مهم قةرووم2ءه 26ه ” د

 ةبحملا و ةيالا هللاب نوئمُري اموف دحت لا - ماجا وافل وهيا اردخ ل - مهنم هذاف مكنم مهلوني نم و
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 ىولشقلاو يح ردي نال نولي هللا تيب نير يدا نإ 8 دبع يصب هللا * غلبلا كِيلع امناف ممر عموما همم 6 0 3 0 عمم س6 .ت 6 50ه راسم م رمص» <” <
 « هءرمو ع6 ,-

 2 ةرخللا 2 : يت طب ا ت6 أ باَدَعِ ب مهرمتد ساّلا نم طْسقلاب نورمأي يذلا
 هو هور ما 6-2 ىل هه. مريب ل
 مث مهذيب مك هللا بنك عيلا نوع بنذكلا سم اًبهصَ اوُنرأ نيذأ ىَنلَرَت ملأ © برص نم مهام

 م 6 هدطّتب ه ص 5 2 ا ما هرب ب معد سس كم َّ هد
 مهاد ل رع تدردعم امماي ا رانا 5 نال اولاق مناي كلذ © نوصرخم مهو مهنم قبرف ىلوغي

 رغم

 2 هم كرر م دءوع ركل 42 هض مورادمس ب د 2

 يهللا لق ه نومي 3 مهو تسد ام سمن لك تيفور 0 ل ويل مهنعمج اذا فيكف © رخفي اوناك ام

 يزخاو ٌنعللا مهل نإ [ةّرخألاَو ايندلا ىف]هراهنلارخأ نم اعيمج اولذف رىذملا نع هون و فررعملاب مهن
 اهمسا نمضنل تعلق - نا ربخ يف هاغلا تلخد مل تلق ىنأف - ةرخآلا ىف باذعلاو ا

 ناكف هادتبلا ىنعم ريغُت 2 نإ ر مهرشبف رفكي نم ىنعمب مهرشبف نورفكي نيذلا ليق هناك ءازجلا ى

 نم ابحت اثرا ]« ءادتبالا ىنعم ريغتل داغلا لاخ.دأ عنقمال لعل وا ثيل اهناكم ناك ولو لوخد الك اهلوخد

 اولّصح وا ناهبلل اما و ضيعبتلل اما نمو - ةدروتلا نص ارفاو اجيصن اولصح مهنا و كيهلارادخحا ديري [ بذا

 لهو [ هللا بنتك ىلا نود دس لإ اولا نموا - .ةلزنملا بستكلا !نسذج نم
 هم دو م2

 هل لاقف مهاعدف مهسرا دم لخد ماسو هلإو ةيلع هللا يلم هللا ١ لوسر نا تكلل [ ممل محتل ] ةئرونلا

 لاق ايدوهب ناك مجهاربا ن | الق ميهاربا لم نئاع لاق ثنا نيد يا ىلع ديز نب ثراحلا و ررمع نب ب ميعت

 و نسعلا نعو - هيف اوفاتخا دق و مجرلا ىف ثمازن ليق و - ا اهلا املي رولا مهب و اننيب دب نا امهل

 مهيلرتل داعجتسا [ مهم قير ىَلوُدَي مث ] هيف اوهشي مل هللا باتك هنا اوملع دق مهنال نآرقلا هللا باد ةدانق

 00 مهنديد ضارعالا لازي ال موق مهو [ نوضرْعم مهو بجاو هللا باتك ىلا عوجرلا ناب مهملع دعب

 َ مهرابحأ نم ماسا نم نهب يداعتلاو فالئخالا نم عقر ام داري نأ ةجولا و لوعفملل هانا ىلع 7-5

 ّيحْملا نيب مكججل ةدروقلا وهو هنص يف مهنيب فالتخلا ل يذلا هللا باتك ىلا اوُمد مهنا و ملسيمل نم نيب

 نوكي نا يضتقي مهيب محل هلوق نا كلذ و رملي لولا مهر مام قبرك ىو مهنم لطببملا و
 ضارعالا و ىلوثلا [كللذ] « ملس و ةلأو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نهب و مهذيب اميفال مهنيب اميف اعقاو افالتخا

 ةربْجُملا تعمط امك لّدالف مايا دعب راذلا نم جررخلا ىف مهعمطو باقعلا رما مهسفنا ىلع مهليهست بسجسب

 ةعافش كلوا ثرغ امك مهل نوعفشي ءايبنلا مهدابأ نأ نم [ نورتي ارئاك ام مهيد يف شرع و ةيوشحلا و

 مهلاح نوكت فيكف نوعنصي فيكف [ مهلعمج اذا تفيكف ]6 مهرئابك يف ملس و هلأ و ةيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اوثدح ام ناو هنم صلخملا و ةعفد يف مهل ةليحال اميف نوعقي مهنا و مهل ليوهت و مهل دعآ امل ماظعتسا وه و

 نم فقوملا لهاا عفرت ةيار لوا نأ يور و .- ىنوكي ال امب عمطت و لطابب نلت اهيلع هولهس و مهسفنا/هب

 لك .ىىلا عجري [ نومي الهو ] رانلا ىلا مهبر ماي مث اهلا سئور ىلع هللا مهعضفجف دوميلا ةيار راكلا تايلر
 00 0 و 1 0 : 0 : .
 ضرع [مهللا ] يذ مهملا ه يسانا ةثلث ديرت سفنا ةئاث لوقت امك سانلا لك ىذعم ين هنا ىذعملا ىلع سفن
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 م نارمعلا ةروس

 رجلا

َّ 

 م

|| 



 ا

 مس نارمعلا ةروس

 م نجلا

 9 ع

 ( اؤاع )

 هيع 1 00 هِ ري ودول هرع 215 ل ا ل

 لقو * عينا نم و هلل ىمجو اك ل ناك 6 باستا رم هللا ناكل تاب رقي نمو

 م6 هه

 اولوَت نإ و 7 اردتها دقق أو اوما نب مملسا + ىييسألا و بنكلا 50 دلل

 ةيقسو وارق ص] قم) منحت !ءايدنلاب ا امدالا | نإفا قفالتحا نخب لذقاوت- نعي فكروا وصعب هب :لسأ د تيح

 اربح نيعبس ةدرونلا عدوتسا 0 نيح مالسلا هيلع ىسوم نا مهنالتخاو نميلا مه ليقو - ىسيعب نم 7

 ام دعب نيعبسلا ءانبا فلتخا يرق دعب نرق ىضم امان عشوي فلختسإ و اهيلع ءاذما مهاعج و ليئارسا ىنب نم

 نئسيعرما يف مهنالدخاو ىراصنلا مه ليقو ةسايرلا رايندلا ظرظح- ىلع !لماحت و مهنيب اًنغب ةدرونلا 1 مهءاج

 [ هلل يمجَو كيرلس نق يدا ليشكل ناهي نانا جاكت جامع ناز « ةلوسر وهلا دبع هنا ماعلا مهءاج امدعب

 ينيد نا ىنعي عم اهلا ةوعدا و هدبعا ناب كرش هريغل اهيف لعجا مل هدحر هلل ىتلمجر يسفن تصلخا يا
 ئنح عيدب ىف تلدحع امو يدنع تثبُث امك هتحم ,كدنع تتبث يذلا مب ددقلا نيدلا وهو ديحوتلا نيد

 صل يل مو

 هب كرشُنلو هللا الإ دعت لا مككيب و انني داوس ةملك ىَلا اواعَت بقكلا َلْهَِي َلُك ةوعن و هين ينرلداجت

 ىنعم امن هيف سبلال يذلا نيقيلا قحوه نينمؤملا نم هعم نم و هيلع وهام ناب ةجاحملل عفو وهف ايش

 واولا نوكي نازوجب و - لصافلل نسحب و تمس ين ءاثلا ىلع فطع [ ينعببأ يم و ] هيف ةجاحملا

 نيذلا و [ نْييسلاَو ] .ىراصنلا و نوههلا نم [ بلا اوتوا نيد لد و ] هعم لوعفم نوكيف عم  ىنعمب
 يضنقي و مالسال بجوي ام تانيبلا ىم مكاتا دق هنا ينعي [ ٌمُتماسآ : ] برعلا ىكرشم نم مهل باتك ال

 نم يقبت مل و ةلئسملا هل تصخل نمل كلوقك اذه و مكرفك ىلع دعب متنا ما متماسا لهف ةلاحم ال وصح
 ركذ ام دعب نوهتنم مندا لهف المو زع هلوق هذم و - كلل ما الاهتمهف له هتكلس الإ اقيرط فشكلاو نايبلا قرط

 فصنملا نال فاصنالا ةلقو ةدناعملابرييعت و راصقتسا ماهغتسالا اذه يفو - رسيملا و رمخلا نع فراوصلا

 نيب و هنهب !دادسا برضي ام ةجعلا ىلجت دعب دناعملل و قعلل هناعذإ فقوني مل ةجحلا هل ثَلجت اذ

 0 ا لَ يفر ةعرفا لك ةدالبلاب خيبت اهّنمبف له يف كلذك و ناعذلا

 اوجرخ ثيح مهسفنا اوعفن دقن [ ارُدّتْما 5 اوم نان ] هنع يبنملا ىطاعت ىلع ديدشلا صرلا و

 ذا كيلع ام ُهَبنم لوسر كناف كلور هد مل [ اولوت ناو ] روذلا ىلا ةملظلا نمو ئدفلا ىلا لالضلا نم

 يذلا نولتاقي.و ةزمح أرقو - نيل نودي نست أرق و ٠ ىدهلا قيرط لع بَ ةلاسرلا غلبت نا

 دايبنالا مهولوأ لثت باتكلا لها مهو نورمأي يذلا و نويل نودع يبا أرقو - اولئاقو 11000000

 نينمؤملاو ملس و هلأ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لتق: لوح اوناك و اولعف امب نوضار مه و مهتابتا وق

 لاق ةميقلا موي اباذع دشا ساذلا يا هللا لوسر اي تلق لاق حا ارجلا نب ةديبع يبا نع و - هللا ةمصع .الول

 ليئارس) اونب تلق ةديبع ابا اي لاق مث اهأرق مث ركم نع ىبنو فررعمب رمآ الجر وا ادني ولت له

 اورماف ليئارسإ ينب دكابع نم الجرر شع اذئاو ةئام ماقفةدحار ةعاس يف راهذلا لوا نم ابن نيعبرا و دل
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 مرب رم «نض صو © ه< يف
 مس

 م. نارمع لآ ةروس ” مهنيب ايغب ملعلا | مه داج ام دعب نم الإ بننلا 00 يذلا تتتخاامو ِ مالسألا هللا دنع يذلا نأ

 مس ءزجلا
 2 3 اذار 0 3 : دا
 558 هنا و وه الا هلا ال هنا ملعلا اولرا و ةكئاملا و هللا دهش ليق هناك يفنملل ةفص وا  هفم حدملا ىلع ابصنرا وه

  22 - . 010البال . 6 .٠ »و .٠

 ٌريزعلا هنا ينعي لدعلا و ةينادحولا م هتاذ هب فصو امل ناتررقم ٍناتفص [ ميلي هطشقلاب امي
 نيذلا ملعلا ىلوأب نارملا ام ثلق ىناف  ةلاعفا ىف لدعلا نع لدعي ال ىدلا ميكعلا رخا هلا ةيلاغي ال لييفلا

 نيذلا مه تلق - ةلدعو هتينادحو ىلع ةدايرشلا ىف ةكئلملا عم و دعم مهسمجب تسيح ميظعتلا اذه ممم

 ةفلاب هنأ ىرقو ٠ ديحونلا و لدعلا ءاملع مهو ةعطاقلا ىيهاربلا و ةعطاسلا عجب هلدعو هنينادجم نوتات

 وسمت هنا ىلع هللا :نهش ىنعمب هنا ىلع عقاو لعفلا نا كئلع رسكلاب نيا كإ

 نا اهتدئاف تلق  ديكوتلا اذه ةدئاف ام تلق ناف - ىلرالا ةلمجلل ةدكوم ةفناتسم ةلمج [ ملا هللا دّذع

 مالسالا نأ ذآ لقف مالسالا هلل دنع نيدلا نأ هلوق ةفدرا !ذان ليدعت طسقأب امئاَق 10 1 لاَ ةلوق

 ىلا بهذ نم نا هيف و نيدلا نم ئيش يف هدنع سيلفا هادع امو هللا دنع نيداا وهو ديدوتلاو لدعلاوه

 ينللا هللا نيد ىلع نكي مروج! ضحموه يذلا ربجلا ىلا بهذ وا ةيئورلا ةزاجاك هيلا يدوي ام وا هيبشت

 هللا هش ليف هناك لوالا نم لدب يناثلا نا ىلع نيحرتفم اثر و - رت امك يلج 3 اذه و ا

 نيحرتلا وه هللا نيد نال احيرص انايب نكف ىنعملا ىف هنم لدبملا وه لدباا و .مالسألا هللا دنع ع يلا ل

 اذهو دكوم ضارخعا امهنيبام و نأ ىلع عقاو لعفلا نا ىلع مدفلاب يناثلاو رسكلاب لوالا عرق و - لدعلا و

 ارق و - كللذ ىلع ٌةدفاعتم اهلك تاءارقلا ىرتف ديحرتلا و لدعلا وه مالسالا نيد نا ىلع . دهاش اضيا
 ٌرسك و والا َمّنُك نم ةءارقل ةبرقم يهد مالسأل هللا دنع نيدلا نإ يبا أرقو - وه ال هلا ل نأ هللا دبع
 لاك نافع ل ل ايل م ىلع عنرلابو هلدق نيروكذملا نم ه لاح هنا ئ اع بصنلاب هلل ا كرقو - ةيناثلا

 لصاغلا عوقرل راج و ادهش ين ريمضلا ىلع تثلاق معلا ولو و ةكدلملا و ةءارقلا هذه ىلع فم م

 الا هلا ال هنا و ةينادحولاب هصاصتخا ى اع ةلالدلل الرا ةركذ تلق نية و

 نيرمالاب هةماصتخا ىلع ةلالدلل لدعلا تابثا ةينادحولا تابثاب نرق ام دعب اًيناث هركذ مث ةزهمتملا تاذلا كللت

 ةينادحولا ىنعم امهنمضتل ميلا زيزعلا ةلوق هب نرق كللذل و نيتفصلاب فوصوملا !ذه الا هلا 9:لاق هناك

 ديحوقلاوه و مالسالا اوكرت مهنا مهفالتخا و ئراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لها [ بنكلأ اونو نيد ] « لدعلا ر

 دوهيلا _تلاق و ئراصنلا تثلثف هنع ديحم ال ىذلا قعلا نأ [ ملعلا مهداَج ام دعب نم ] لدغلا و

 هلل ريوجت اذهر بانك لها نحن و نوما مهن شيرق نم اذهف ةوبذلا نوكت ناب قحا اذك اولاق و هللا نبا يو
 ةسايرلل مهنماجاطو مهنجب !دسح لإ بق زيبرا يجو بهذتن ءالؤه رهاظتو فالتخالا كللذ ىاكام يا [ مهيب اهب ]

 ليحجمم ةوجن ي د مهئالتخاوه ليقو - ماسالا ىف ةهبش ال مهباقعا 5 امن قيرخ لك عابتتسا و !يندلا ظرظح و

 ني



 را” تارمعلا اوس

 را

5 
 بفصنلا
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 قرانا ا نق و 3 كيو كرف د 5 اذبر نواوقي نا © دابا بريك 2 و . الإ نم ناوضر و

 س مع 2 - وو

 الإ 11 ا | هللا كبش 6 راحسألاب نيرفغتسملا و و د نافل و , نيقدصلا و 00

 © ميلا رياك د هلا 5 طسقلاب نثق ملعلا م لما 0 امدح اد

ه ام نايب ىاع ةلالد هيف فناتسم مالك [ ٌتْقَج مهر دنع اوَُتأ يدل ] ٠ ةريحلا ْعاَنَم
 مكلذ نم ريخ و

 ريع مالا قلغقي نأ زوجا و»- تيكر تسيك" نفض“ ف «لجنز' دنع ملاع نجتز قلع ققدأ لف لوقت' ذك

 ىلع رجلاب تْدَج أرق نم ةءارق ةرصنتو تدِجحوه ىلع ُتْنِح عفترتو هب نوعفتتملا مه مهنال نيقتملا صتخاو

 كلذلفملاوحاب واوقثا نيذلاب ريع وا - قاقدتسالاإ ىلع بئاعيو بيثي [ دابعلاب ٌريصب هللا 5 ءريخ نم لدبلا

 واولاو © دابعللوا نيقتملل ةغصرخلا زوجت و - عفر وا حدملا ىلع بصن / نولوقي يذلا 1 تاذجلا مهل دعا

 راحسالا صخ و كلذ ىن مالكلارم دق و اهنم ةدحا و لك ين مهلامك ىلع ةلادلل تافصلا نيب ةطسوتملا

 و -ةعئرب ملا راما نما و بنيطلا م ماكل ا هدا ةلعب ةحاحلإ ثناط ا ليللا م ايف نومدقي اوناك مهنال

 ءريايااذهر ,هراهن اذهرافغتسالا وداعداا ىف واط لكس ناك اذا ىقح ليهللا لوا يف نولصي اوناك نسحتلا نع

 نيحروتلاب ةقطانلا هتايأ نم ىحوا امب و ةريغ اهياعر دقي ال يتلا ةصاخلا هلاعفاب هتينادحو ىاع هتلالد ْثَهس

 ملعلا ىلواو ةكئالملارارقا كللذكو فشكلا و ناهبلا ىف دهاشلا ةداهشب امهريغ و يسركلا ةيأر صالخالا ةروسك

 انيشاعيو 5 لاجلا و قازرألا نم سقي اميف لديلل اقم 0 «اهيلغ مهجاجخحإ و كلدب

 ناك هنا. ىلع هباصقنا و > 'مهذيب اميف.ةيوسلا ىلع لمعلا و ضعبل مهضعب فاصنإ نم ةدابع ةبرماي ام و

 000 0 نرد 0 د 00000 تال اندصم حلاوه و ةلوقك هذه ةدكوم
 5 5 م م06

 كيا ورك ذيب اهل بف فعل وي ينج تقتل يرق و ماو 3 بصتنا نا 1 3
: 9 58 1 9 

  ديمعلا هلل دمعلا كلرقك ةفرعم نوكي نا حدملا ىلع بصتنملا قخ نم سيلأ تثلث ناف جحدملا

 ين هيوبيس دشنا و ةفرعم داجامك ةركن ءاج دق تلف - بال يعدذ ل لشهن ينب انا كررت ءايبنالا رشعم

 تلق قاف ىلاعسلا لثم عيضارم اسْعش و « لطع ةرسن ىل /!! يواي و «رعش + يلذهلا لوق ةركذ هذم ءاجنام

 ىف نوعسني مهانيا ردقف دعدي )ل كلذ وه الإ طسقلاب امئاق هلا لا ليق هناك يفنملل ة ةعص نوكي نأ زوجت له

 الح بصتني نا مصي لبف تبشأ لعاف نم: الحا هتلغجت نق:تبلق ناف' - كفوضوملاو ةفضلا نوِب' لقفلا
 َ 6 م 1 00- 1 3 حولا مسالا 0 احا ا 5- و

 ةلمجلا يف نوكي نا يعدتست ال ةدكوملا لاحلا و ةدكوم لاح اهنال معن تلق وه ( 0يكداو نع

 هللا نبع الا لجرال تلقول: كللذكو اعاج هللا دجع انا كملاوقك ابيف لماع اهتدئاف يف ةدايز يني

 هعابق لخد له كي لاا جدملا ناع هباصتتا فكاذكو ني لعاف ىع هباصتنا نم ةجراوهو ايات

 2 اي ا 1 1 1 3
 0 الاح هتلعج !ذا معن تلو - ةينادحولا تلخد نى ملعلا نول ةكئالملا و هاا ةدابهش مكح 0 طسقلاب
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 م مه م و.سو ما

 نا رتل ' ةربعل كلذ جيف لآ "دانيا نتا ضن ةيا
«+ 

 ماعتالاو ةموسمأا لْيَعلاَ 1 ةضفلا و 5 بهذا نم ةرطلقملا -- و جا و ءاسلا م تريلا بح
 - -. 1 ا مد 1 هلك

 ط مكلَذ ىسنريخب 1115 قفا نمسح دلع هللا ا 0-3 ريح عاَنَم كلذ * ثرتلا و

 ا 5 ضولص ضم مرمامممو 5 6م م اأةاوهء 2و همها سم

 ةريطم جارزآو ايف نيدلخ ريدا اهنعت نم يرجت ُتْدَج مِنَ دلع اونا يدلل

 ٌليلدلا و ةكئالملاب مهدما امك هللا نم مهل اًددم كلاذ ناك و مهلانق نع اوفبجي و هوبابيل مهناعضا مهتلف عم

 - مهسفنا يلثم وا  ةرئاكلا مكتتف ٌيّلْثم تا شيرق يكرشم اي نورت يل ءاقلاب مررت عفان ةءارق هياع

 اوأرتجا ىتح مهنيعا ىف :الر| اولَلُق تنلذ - مهنيعأ ين 0 ةروس يف هلوقل ضقاذم !ذهف تلد ناف

 3 لا 0 اريل ىئتح منيع ىف اررثك مهرقال املف مهيلع
 مطوع ف ع هع هش هو

 نولوئسمم مهنا مهوفمو ةلوق و لا 0 تكس 1 00 ع 00

 ا ا ا اوم راجل ةنجسوو ل ايزو ا
 ل م ل 20 هرم هم هرب هس

 نينتام او ١ دلعي نورجص نرورشع مكذم نكي نأ ل ىلاعتهلوت ين لرشعلا كحاولا مراقي نا اوفلك ام دعب نينئام ودلع

 دي ةثلث نورفاكلا ناكر فاعض الا ةرشع ىلا ةناضالاب ليلق هنال ةلقلاب مهفعض فصو تقلقنو

 كلذ هللا مهيري يل هانلاو هايلاب لوعفملل ءاذدلا ىلع هر فرصم ىبا أرقو - هيلع دعاستال

 دعوا صاصتخالا قلع كصخلابأو نيلذف نم لدبلا ىلع رجلاب ةرفاك ىرْخأ ر , لاقت ل قرد و2 ةنروعب

 ٠ تانياعملا راسك ٌةنياعم اهيف سبل ال ةفرشكم ةرهاظ ةيئر [ ندَعْلا ىار ] هادَقْنلا ىف ريمضلا نه لاغلا
 1 25 0# ”سع 25 2 3 1 - همي ويمد مه <

 هللا يوما [يساخللب ليزا] « ردعلا نع يف مه ريثكنب ردب لها ديا امكا[ هرفي 0 هللا و ]

 َنيز دهاجم ةءارق هيلع لدي و - مهول اهل ةَديز ضرألا ىلع ام اًدلعِج انا هلوقك دالتبالا ىلاعتر هناهبس

 » اهقلاخ نم اهم ذا ادحا ملعناال انال مهل اهذيز هللا و ناطيشلا نسعلا نع و  لعافلا ةيمست ىلع سال
 "م 22 #8

 عاقمتساا ىلع امررحم ةاهتشم اهنرك يف ةغلابم تاوهش اهركذ يتلا نايعالا لعج [ توبّشلا بسح ]

 نهاش ابعبتا نم مومذم ءامكحلا دنع ها ةوهشلا نال 0- يمسي ا ضيستلت دقي لا عرج

 نيزملا نا سوفنلا ىف الرا ررقيل ريسفتلاب هاج مث توبا بح سدلل 0 لاقو ةيميهبلاب هسفن ىلع
 - و

 نم مذ ىلع ّلداو اهسيسختل ىرقا نوكيف سانجالا هذهب هرسفي مث ريغ ال تاوهش آلاوه ام هبح مهل

 000 0 كْسَم لم ليقر يثكلا لاملا [ راطنقلا]و 3 هللا دنع ام بملط ىلع اهبلط مجريو اهيلع كلاهتيو اهمظعتسي

 [ةرطنقملا ]و « اررطْنَت د3 لجر ةئام ةكمبو ءاج موي مالسالا ءاج دقلو رانيد غل ةئامر يدج ىب ديعس نع و - روث

 يهر ةموشلا 0 عقطوسملا'] واع ةردبم ةردب و ةفلوم فلا مهلوقك ديكوتلا راطنقلا ظفل' نم ةينبم

 روكذملا [ كلنذ ] « ةينامثلا جاوزالا [ ماد ] و ٠ اهموسو ةبادلا ماسا نم ةيعرملا وا  ةمهظملا وا - ةمالعلا
 53 ا

 منارمعلا ةروس

 ملا

 9 ع



 )لف

 م4 وهمس ءم وعم مام سو مت م0 مم يا مطل هو

 هللا مهدخاف * ندياب رك مهلبق نم يذلا و نعرف لآ بدك 9 راثلا دونر 3 كلر ابو, م نارفع حلا ةرو

 مس ءرجلا

3 9 

 --- همك مس | مرت س مرير مح مهرب رمزي ع 4 00

 © داهملا سبر ” منهج ىلا نورشحت و نوجاغتس اررقَك نيد 3 6 باقعلا يدش هللا و و ”  مهيوندب

 © هوس 0و كس < 5 0 كصإ مر سيدمادمس

 ميلتم موري ةركك ىرخا و هارد ب كيا الر اجت ىف هيأ مكل ناك دق

. 2 .ِ 

 حا ل نع هللا يضر يلع أرق « دعوملا تاعيملا ور ءائاس تيت نرسل ا كل تك ع ا

 و 00 يت ا ٠] ىيللإ فورج ىلع ةكرحلا لاقثتسا يف نجلا م اذه و دايلا نوكسب

 [ يكب ] هلل ةءاظ نم وإ - هللا ةمحر, سم. مهنع نينغت نإ ىنعملا و - اش قحلا نم ٠ يني ن .قلا نإو

 انني نت هج ىروغج هعفني#ا يل نبل مكتمل 5 ل ا وب دال يتسم ليتل

 كن مكدلوأ لو ا امو ىلاعت هلوق هانعم ينو كدنع امو كتدابعو كنعاط لدب يا كلدب
 ',ىص سسم .ءربيصوع

 ىأد هللا لوسرب رّفك نم اًورَفَك ىيذلاب كارملاو اهدوقو لها ىنعمب مضلاب « دوو كيرقو « ىفْلز اندنع ا

 جدك اذا ليغلا نلت نأ يسم | تادنإل .«يريضتلا و قطو مهن ادعي نبا نيعو.- ملسزو.هلإ و هيلع هللا

 بادك ةرقعلا ءالؤه باد هريدقت لحملا عوفرم فاكلا و هلاح و هناش نم ناسنالا هياع ام عضوم عضوف هيف

 ينغت نل يا نوثولاب وا نفت أي فاكلا لعم بصتني نازوجب و - مهريغ و نوعرف لآ نم مهلبق نم

 ديرت كيبا بادك ساذلا ملظتل كلنا لوقت مهب دقوت امك راذلا مهب دقو وا - كُدلوا نع نغت مل ام لثم مهنع

 [ انياب اوبك ] ٠ هربا فروخ امك ديرت هيبا بادك ثفراحمل انالف نا و مهملظي ناك ام لثم و كيبا ملظك

 كم [يكرشم عه 1 يدلل ل 1. ملج نردقم هاا باوجفتا نعم لدن وراراإابم 00
110 

 كئرخا ةعفو م حلوو يور ا مسج ديض انش يدلا 8 هللا و
20 

 رب نا والا يجو
 تلعن اذّنلتاق نئل ةصرف مهنم تمدمات برع ادب ربا ماع طارت اهرقوشيدقل علا عري لاراب, لوم

 موقفي اوكي نإ اورَفك يدلل لك ىلاعتهلوقك ءايلاب نورَشْحم و - نوبلغيس ئيرق و - تلرنف ساذلا .نعن ان
 ىنعم تلق - ىنعملا ثييح نم ىنيتءارقلا نيب قرف يا تاق ناف 1 نوباغيس كل يلوق مهل ْلُق ىلع

 ىوباغيس ىنعمبرابخا وهف منهج ىلا رشعلا,و ةيلغلا .نم مهيلع يرجيسامب مهربخي .نابرمالا ءاتلاب .ةءارقلا

 يلح نابرمالا ءايلاب ةءارقلا ىنعم و - ظفللا هيلع لدي يذلا و هبدعوتملا سفن نم نئاكلا وه و نورس

 نامدق] «نيرشحتو نوبلغيس كلل يلوق وه يذلا لوقلا اذه هيد 5 لت هناك هظغاب مهديعو نم هب ةربخا ام مهل
 كما مع

 نيملسملا نوكرشملا ىري [ مهياتم مهتررب ] ردب موي[ انقل نين يف ١] شيرت يكرشمل باطغخلا [ْهي مك

 21011010 غلا نم اهيرت نيكرشملا ددع يّلتم
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 ١ رد 6. - مم د هيد هم ىه همرعرب 6م - 5. عمص

 مم نارمع لا ةروس * هللا ا ا معي ف < ءايرات اعقب و ةّندعْلا 2 هدم ٠ هباَسَت ام نوعبتيف غبز مهبولذ يف : نيد اماق
2 

 مس ءزجلا كير © باَيلأل اولوأ اكديم د و * اني فر لك هب ادم و مأعلا ىف نوخسارلا و

 ١ م 2 َبْيَرَؤ يل سّنلا عماج فنا 0 تنآ كلا * ةمحر فندل نم اَنل به واندْيَدَم ذا دعب * 022 ه دارو سا صلال
0 047 

 00 هللا نص مهداوا 3و مهلاوما مهنَع ينْغت نأ ارك 6-25 فلخُب 1 هللا ٠ نا " هيف

 ٌرَمأَي ال - ةرظان اهبَر ىلا اصلا كرد ل كلذ لاثم راهيلا درتو اهيلع تاهباشتملا لمحت باتكلا لصا يا

 ةلوهسل هب سانلا قلعتلامكحم ملك ناكرل تلق  امكحمم هلك نارقلا ناكالبغ تلق ناف - اهيرتم اًنرمأ هَل

 اولطعل كلذ اولعف ولو لالدتسالا و رظنلا نم لّماتلا و صحشلا ىلا هيف نوجات<ب امع اوضرعألو ةذخام

 نيب زييمتلا و ءالتبلا نم هباشتملا ىف امل و - هب الا هديحوت و هللا ةفرعم ىلا لصوتي ال يذلا قيرطلا

 ةدرو هيناعم جارختسا يف مئارقلا مهباعتا و ءاماعلا حداقت يف امل و - هيف لزلزتملا و قحلا ىلع تباثلا

 ةضتانم ال نا دقتعملا نمؤملا نالو هللا دذع تاجردلا لينو ةمجلا مولعلا و ةلياجلا دئاوغلا نم مكعملا ىلا

 ىلع هيرجتي و هنيب ققوي ام ٌبلط همها و هرهاظ يف ضنانتي ام هيف ئأر اذا فاتتخا الو هللا ماك ىف

 ىلا ٌةنيِنامُط .دادزا مكحملا ةناشتملا ةقباطم يبت و .هيلع هللا فن ةريغرو ةسفل عجلاراو كفن دحر لدم

 ةباشتملاب نوقلعتيف [هنم ةباَشتام نوعبَتيم ] عدبلا لهنا ره 00 ميول ين َنيدَلا] *هناقيا ين رت و هدقتعم

 اعتب ] قحلا لها لوق نم ةقباطي ام لمتع#و مكعملا قباطي ال امم عدقبملا هيلا بهذي ام لمتحي يذلا

 يذلا ليواتلا ةوأواي نإ بلطو [ ةايرات < اغتبا و مهراضي ولم ونيد نعاعسانلا اوختفي نا بأ [ ةمافلا

 نا بسجي يذلا قا! ةايوات ىلا يدعي ال يا [ مأعلا نوف نوكمساولا و هللا ل ليرات ماعي ام و ] هنوبتشيال

 مهم و ساد و هيف اوتبث يا ملعلا ىف اوخسر نيذلا ةدابعو هللا ما هيلع لمح

 ةملعب هللا رئاتسا امب هباشتملا 7 : نووي ماعلا 2 نوُكسارْلا و ئدنبيو هللا ال | هلوق ىلع بقيام

 اا مضوم تفئاتسم + زالكأ نولوعي واع ةجولا ره والا او ةوحنو ةينابرلارددعك تقلا وم ةيداةطكجلا عنو

 لك يل [ نير فعن لك ] هباشتملاب يلا [ هب اذ َنْوُعَي ] ليراتلاب نوملاعلا هاله ىنعمب نيخشارلا
 يذلا ميكلا هللا دذع نم همكحم و هيباشتم نم لك باتكلاب را  ةدنع نم مكعملا نم و هذم دحاو

 و -لماقلا نسح و نهذلا ءاقلاب نيخشارلل حدم [ بابل الوادي امو ] هباتك فاتخب الو همالك ضئانتيال

 * نوخسارلا لري و ىبا أرق و - هللا دنع آل ليرات نإ هللا دبع أرقو - نيخسارلا نم الاح نولوقي نوكي نازوجي

 كلفاطلا انعنمت الو ١ كنيدل ! انتدشراو [ اندْيَدَس نا دعب ] انبواق اهيف غيرت اياب اذلبت لا [اًنبف عت ]

 ذاقلات اَنيولُك غري ل عيرق و - ةنوعملاو قيفوتلاب ةمعن كدنع نم [ةمححر كلذدل نم ] افب تفطل نا .دعب

 معَمْحي موي ىلاعت ةاوقك مري ءازجأ وا موي باسحل 5 يا [ مول سلا عماج ]« برلعلا عنرو ثملاو

 ينانت ةيهللا نإ ةاخعم [ ناعيملا فاي 1 هللا نأ ]* لصألا ىلع سانا ماج قدر عجل موي

 عم



 م نارمع لا ةروس

 سب ءرجلا

6 4 

 (ام5)

 هرب م هم 5 سس < همم سد

 5 2 م -,ه ريب ه2 مع م لمع

 هللا 1 9 عيت وف زيزع 2 ط يدش ُباَذَع 77 هللا تبأب 5 نيد نا ا ريل لو
 وع 1 ِط 2 -ٍ ممم | مم

 وه رع 0 ماخرألا ىف كروصي ْيَدّلاره 6ث ا

 درا! عم هد يس اى. قع تدع كو ا١ءم# 5| صم - 0 م5 ربو مو

 ” تيبشنم رخا و بنالا مأ نه تمكع# تيا هنم بذكلا كِيلَع لوْ يَدَهُ © ميل ريكا

 كلذ و فنولا باب ين هب ىلابي ) نينكاسلا ءاقنلا نال تلد - نينكاسلا ءاقنلال ةكرح اهنا تمعز اله

 كرت ىبرحتلا بجري فقولا لاح يف نينكاسلا داقتلا ناك ول و قحسا و نؤؤاد و ميهربا اذه كلوق
 ءاقثلال اركرحي مل امنا تلق ناف - رخآ نكاس ظننا امل و. نينكاسلا داقتلال ميم ملل فلآ يف ناميملا

 فيرحتلا الا نكمي مل كملاث نكاس ءاج !ذاف نيذكاسب قطنلا مهنكماو فنولا اودارإ مهنا ميم يف نينكاسلا

 نركجبا ناذلا دحا و اولوقي نا مهنكمي ناك هنا نكاسلا ةاقالم' تسيل ةكرحلا نا ىلع ليلدلا تلق - اوكرحت

 ةكرح يه اهنكره نا 7 نفر رويس ني اولاق امك نينكام نيب اوعمججف ةزمبلا حرط عم لادلا

 هذه تلق -رسكلاب ديِجع نب ورمع ةءارق هجو امف ثلق ناف - نينكاسلا ءاقتلاا تسيل و ريغال ةطقاسلا ةزمبلا

 101 نانسعاقاهسلا [ ليحل ةمروُللا ] و * ةلوبقمب يه امو ىيخكاسلا ءاقنلال فيرحتلا مهوت ىلع ةءارقلا

 لْيِجْنال نسحلا أرق و - نييبرع امهنوكدعب عصي امنا ليعتا ر ةلعفتب امهنزو و لْجَنلا و يزولا نم امهتاقتشا

 تلا لبق تنقل برعلا نازوأ يف ميدع ةزمجلا متافب ليان ةدجلا ىلع ليلدوه و ةزمهلا مقفب

 كاع ٌلْرَد شمعلا أرق و - ةلمج ناباتكلا لزن و امجتم لزن نارقلا نلل تلق - لينال َةبروتلا لونا

 عئارشب نودبعتم نت لاق نم و ىسهعو ىسوم موقل يا [سآدلل ٍىده ]+ باتكلا عنرو فيفختلاب بشعلا

 ناقرف اهلك ىنلل ةيرامسلا بمتكلا سفج تلق .- ناقرفلاب كارملا ام: تلق: ناف - مومعلا ىلع ةرسف اذلبق نم

 نيب هب قرغي ام لزنا و ةثلثلا بماكلاركذ دعب لاق هناك اهركذ ينلا بستكلا وا - لطابلا و قحلا نهب قرفي
 انور هواك اميتا و لاق امك روبزلا وهو عبارلا بانكلا دارا وا - بمتكلا هذه نم وا - هبتك نم لطابلاو قعلا

 ةركذ ام دعب لطابلا و قحلا نيب ادراف هنوك نم حدم و هل تعن وه امب نارقلا ركذ ررك وا - رهاظ وهو

 2 [ ماقتنا وذ ] اهريغ و ةلزنملا هجنك ىم 0 تباب 6 هلضفل اراهظا و هناشل ًاميظعت سنجل مساب

 ضرألا و ءامسلاب هذع ربعف ملاعلا ىف [ َيِيَش هيلع 5035-5 ٠ متتنم هلثم ىلع ردقي ل ديدش ماقتنا

 ةفاتشما) وصلا ىم [ اشي َففْدَك ] هياع مهيزاجم وهو نما نم ناميا:و رفك نم رفك ىلع :عاطم وهف

 اما يل ةلثا هتلعج اذا الام ثماَثا كللوقك هدبغتلو هسفنل مكروص يل مكروَصَت ساراط أرق و - .ةتواغتملا
 جن هناك ار ناك ىسيع نأ معز نم ىاع ججخ اذه ريبح ىب دهعس نعو - كلسفنل هّنلَثا اذا هكلتاتو

 ( تسمم ] « هللا ىلع ىفخبال ام هياع ىف ناك و هريغك دبع هذا ىلع محرلا ىف اًروصم هنوكب
 م 11

 [ بشفلا ُ نه ] تالمكدم تاببكشم [ تبسم ]* هابنشالا و لامتحالا نم تظفح ناب اهترابع كحل

| 



 ( |ه0 )

 سو 16 66 4 دوا م م ةمم 124 .

 3 ىيرفكلا موقلا ى 1 انوصناف انيك ل انمحرا و انكر فغا و اذع 6 نفقا
3 ِ) 

 هج زج جس

 ا 5-5 5 3 ١

 | ةرس مو 1 مسرع م
 مات ا 2 01 3

 © محلا نمحرلا هللا مم سي
 س7 > 7 2

 2 تحسس مسا
 و هن م ” 3

 65 مويقلا 5 ط ال للا و رستعلا

 ليقو - اهيلع ةظناحدلا ىف مهطيرفت ىاع تابوقعلا نم مهيلع لزن امع مث مهلبق نم اقلك يتلا ةناشاا

 اندهس [ انحاوس ]* ارضا ادلع لمكت و هلوقلربرعت اذه و فيلانلا نم عاطتسي داكي ل يذلا قاشلا هب دارملا
 كلذ نافوا - هديبع رصني نا ىلوملا تح ىف [ اًنرصناف ] انروصا يلونم وا - انرصانوا - تديبع نكن و
 ةيلعاللا ولَظ ملا لوس نا سابع نبا نع و - اهيلوت كياع ينلا انروما نم كاذ ناف وا - كتداع

 رخأ نم نيتيآلا أرق ىم مالسلا هيلع هنعاو - تاعندت ةماك لك دنع هل ليق تاوعدلا هذبب اعدامل ملسو هلأو

 نوي ما شرعلا تحت زنك نم ةرقبلا ةروس ميتاوخ تيتوأ مالسلا هيلع هنع و  هانفك ةليل يف ةرقبلا ةروس
 ْئَقلاب قاخأا قاغم نا لبق هديب نمحرلااهمبنك ةّئجلا زونك نم نيا هللا لزنا مالسلا هيلع ةنعو - يلبق يبن

 1 تأرق لاقي نازوجي له تلق ناف'  ليالا مايق نع هاتأزجا ةرخآلا ءاشعلادعَب اًمهأرق نه ةنثل

 مآسو هلا و هيلع هللا ىآم ئبذلا ثتيدح ين ءاج دقو فىلذب سابال تلق - ةرقبلا تأرق وا ةرقبلا

 تحت زنك نم ةرقبلا ةروس مهتاوخ هنع هللا يغر يلع نعو - ةرقبلا ةروس مهتاوخ و ةرقبلا ةروس رخآ نم
 هريغ هلا ) يذلا و انهه نم لاق مث ةرمجلا ىمر هنا امهنع هللا يضر نوكأ قدا ده وماو ل تلال

 رولا جئييتمملا ةرومم و فرخزلا ةروس كلوق هب و اذه ندب قرف ال و ةرقبلا ةروس هيلع تلزنا يذلا ىمر

 فىاذ هرك هنا مهضعب نع - ةيرقلا لسو هاوقك ةرقبلا ةروش دارملا نا لكشي مل ةرقبلا تأرق ليق اذا ةلداجملا

 اهيفركذت ينلا ةروسلا ملمو هلا و هيلع هللا ىلص هللا لومر نع -ٌةرقبلا اهيفركذت ينلا ةروسلا تأرق لاقي لاق و
 ٠ ةرجسلا لاق ةلطبلا امو ليق ةَلَطَبلا اهعيطتست ناو ةرسح اهكرت و ةكرب اهملعت ناف اهوماعتف نارقلا طاطسف ةرق

 كيووت

 نارمع لآ ةروس
 ةءارق يه و ىنانثا دحا و اوقت امك اهدعب ام أدبي ناو مالو فلا ىلع فو امك اهيلع فّذوي نا اهقح [ ميم ]

 اهتكرح ءاقلا زاج فيك تلق ناف - فيفختلل تطقسا نيح اهيلع تيقلا ةزمهلا ةكرح يبف اهحنفامإ و مصاع

 سيل اذه تاق .- اهتابثك اهنكرح تابث نآل اهتكرح تدثت الف مالكلا م يف تردثت ) لصو ةزمه يه راهيلع

 تيقلأ ر افيفخت تنذح امنا و :تباثلا مح ين ٌةزمهلا و نوكسلا و فقولا مكح يف ميم نأل جردب

 تلق ناف - لادلا ىلع ةزمهلا ةكرح ءاقلاب نانا دحاو مهلوق هريظن و اهيلع لدنل اهلبق نكاسلا ىلع اهنكرح

 م نارمعلا ةروس

 م ا



 )2 ا

 1 هم” ميو هم « مع ةهروي سا مصر « سم د س 000 تا خخ ها يونيو

 هللا فلكي )ل هريصملا كيل اَنْبر كلئارفُم اًنعطا و اًنعمس اواقو هل نم دحا َنْيِ قرن
 م06 ع6

 ءيناطخأ و انس نإ ًاندَخاَوُت 9 اني ”  ثَبَسَتْلا ام اهيلعاو احيشكلم اهلا" سلو ذل اسف

 )ٍ وما سس نين رضا 05 ع م ار * بادن ةَط آل ام اًنلمعت ابر البق نم يذلا ى زر هلم اكن انياب لست 1 اخ

 يف مسحب 3 هدد

 ةيسنجأا و سنجلا دحاولاب ديرا اذا هنا تلق  عمجلا نم رثكا دحاولا نوكي فيك تلق ناف - بتكلا

 هووتجلا نيتيشندبا هيفام لا هتست لطم نؤيجلا اماف اهيا يرجع مازرلك سذجلا نادحو ين ةمئاق
 ءمدم مو -

 » نردرعي ال هللا دبع أرق ر - لك لعفلا نا ىلع ءايلاب قرغيو رمع يبا نع و - قرفن ال ىولوقي [ َققْنَل ]

 ٠ نيب هيلع لخد كلذل و نيِزجاح ُهَّن ةذع دحأ نم مكن امف ىلاعت هلوقك عمجلا ىنعم يف [ حا ] و

 و - ترفمن الو كرفغتسن يا كلنارفك ال كنذارفغ لاقي هلعف رامضاب بوصنم [ ٌفَكرْمُم ] ءانبجا [ اًْعمَس

 0 هياع قيضي ال و ناسنالا عسي ام [ عشولا ] ه نوكسلاب علسر و بدك و كرف

 كيري ل ىلاعت هلوقك هتمحر و هلدع نع رابخا |ذهو درع ةقولطلا ىدم نود هيلع رسيتيو ةقوط هيف عسي امالإ

 حيو رهشلا نم رثكا موصيو سمغلا نم رثكا يّلصي نا هتقاطو ناسنالا ناكما يف ناك هنالٌرْسُمْلا مكب هللا

 ام اهعفني [ ثبسنكا ام 0 متغلاب اهعسو ةلبع يبا نبا أرق و  ةجح ىم رثكا

 تلق: نراق:_راهتعاطب .اهريغ تاثير اهرمف اهينزب فخياوي الإ رش نتي تتوطتكا انم' اهريغيو عشت نم ةيسننسك

 سفنلا هيهتشت امم رشلا ناك املف لامتعا باستكالا ىف تلق - باسنكالاب رثلا و بسكلاب ريخلا صخ مل

 نمت ملامل و هيف ةبستكم كلذل ثلعجن نجا و لمعا هليصحت يف تن هب ةراما و هيلا ةبذجنم يهو
 نا ءاطخلا وا نايّسنلاب انذخاؤت ال يل ه٠ لامتعلا ىلع هين ةلالد ال امب ثبغصو ريخلا باب يف كاذك

 ركُذ تلق - امهب ةذخاوملا كرتب ءاعدلا ىنعم امف امهنع زواجتم:ءاطخأ) و نايسنلا تلق ناف - اذنه طرف

 ةيناسنأ ام و هلوق ىلا ىرت الا لاغغالا و طيرفتلا. مم هذع ناببسم امه ام امهب دارملا و داطخلا و نايسذلا

 هنم يذلا طيرغتلل اببس هتمومو نوكيف سرسوي امنا و نايسنلا لعف ىلع ردقي ل لطيشلا و يطل ال
 ناكف داطخلا و نايسنلا ةجو ىلع أ ٌةطرف مهنم طرفت تناك امف هتاقث قح هلل ىنيقثم اوناك مهنال و نايسخلا

 هب ذخاوي امم ءاطخلا و نايسخلا ناك نا ليق هناك هب نوذخاوي امع مهتحام ةءارجب اناذيإ كللذب ءاعدلاب مهفصو

 لضف نم داعدلا لبق#ل لصاح هنا ملع امب ناسنالا وعدي نا زوجي و - نايسنلا و ءاطخلا الإ ةذخاوم بسبس مهيف امف

 هب لقتسي ) هنكم هسبحي يا هلماح رصاي يذلا ٌءٌبمعلا[رصالا ] و٠ هيف ةمعخلاب دادتعالا و هتمادتسا هّللا

 و  فكلذرهغ و بوثلا و دلجلا نم ةساجفلا عفوم عطق و سفنالا لتق وحن نم قاشلا يتلا

 ةديدشنلا هذه نيب قرف يا تلق ناف راف - ديدشتلاب اني لمحت 9 يبا ةءارق يفو عمجلا ىلع اًراَصأ عرق

 لا دحا و لوعفم نم هلمح لقنل كلت و هيلع لمح ين ةغلابملل هذه تلذ - اًنلمحت الو يف. يقلا د

 تاثيلكتلا نع ءافعالا اوبلط  اذلبق نَمب ةلرالا تابرقعلا نم [ هب اذ َةَماَط لام نلمح الو ] * نيلوعفم
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0 
 1 ود موم ماع ممم هم هر - هعمو 6 َِط ا 0 41 00 ١١

 هللا هب 0 3 ةومخلا وأ مسا ين ام اودبت ناو 5 ئداف و ترسل قس هيل

 ص 0 مسمر م عمو جب ا زل ست ه < او داو 2 19-201652 هع
 ةبر نم نم هلا أ امي لوسرلا نما ©ريدت يش لك ىلع هللاو * داخل را عل تو

 عمرو روع < هسما 2و هومع 07

 هلسر و هلك ةتكللم و و هللاب ما لك نونموملا و
| > > 

 ةئاكتادلك هَلمَكلا ةمفاخدطن ناو هلك دسجلا ملص ثمحلص نا ي ّدلا ٌةغضملا و ءاضعالا سيئر وه بلقلا نالو

 ةقلعتملا ماثألا نم ةداهشلا نامتك نا ىنظي الكل و ةيف ناكم فرشا كلم ةمقن لصا يف مثالا نمت دقف ليق

 مظعا بولقلا لاعفا نآل و هنع نامجرت ناسللا و ةفارتقا ندعم وةقلعتم لصا بلقلا نا ملعيل و طقف ناسللاب

 ناميالا تائيسلا و تانسحلا لما نا ىرت الا -اهنم بمعشتت يتلا لوصالك اهل ىهو حراوجلا رئاس لاعنا نم
 مظاعم نم ناب هل دهش دقف بولقلا تاويشاولا نامتك لعج اذاف بولقلا لاعفا نم امه ورفكلا و

 نجلا هيلع هللا مرح نقف ىلاغت هلوقل هللاب ٌكارشألا..رئابكلا زيكا ”نشاجع ا نع: ةبونلا هم«راما < ع

 ية ما ةلليل عي نارتو” عش ف تينا هلا توفر .ةداؤشلا ناار

 نمل [ هاي مل ر فخم هللا هب م بساع ]يوسلا نم ينعي [ وف وأ مسا يف ام ادب نارك ] * امنا ءلعج

 و رارضالاب ان كلطيا ينوت جتا ةرمضا و هنم ربظا امم ةبوتلاب ةرفغملا بجوتسا

 سعر زا بلوساكا ور نيستا تاطت كراس نقار يشب زا

 مث نلهنل اذهب هللا ا ل يل يا مزع و ةدقتعا ام

 اق لثم اهنم نوماسملا دجو دق نسحرلا دبعيبلل هللا رفغب اذ سنس يفز نيت جت ب ل

 وه ىلع نيعونرم و طرشلا باوج ىلع افطع نيموزجم يف معو ترجو“ هللا فلكي ل لزذف دجو

 ىطخم## جلل مالا ىف ءارلا مغدص و ءابلا مغديو ءارلا رهظي تلق - مزاجلا أرقي فيك تلق ناف - بذعيو رفغي

 نذوي ام ةيبرعلاب سانلا ماعا ىلا بسسني و نك مدا يحرم عطخ“# ورمع يبا نع ةيوار و اشحاف ءاطخ

 طبضت الو ةياردلا ةلق طبضلا ةلث يف بسبسلاو ةاررلا طبض لق تاياورلا هذهوحن يف ببسلاو - ميظع لهجب

 طرعان مهيساحا نم لدبلا ىل اع اًمرزجم 0 أرقو -وحخلا لها الا اذهوحن

 ةلمجل ٌليصفتلا لدبلا اذه ىنعم و « اججنات ارانو ازج اًهطح نجت ه انرايد ين اذب ممْلُت انتات ئنم

 كللرقك لامتشالا لدب را لكلا نم ضعبلا لدب ىرج“ راج وهف لصفملا نم مضرا ليصفتلا نال باسعلا
 ىلا نيليبقلا ةجاحل ءامسالا ىف هّعوقو لاعفالا ىف عقاو لدبلا اذه و هّلقع اديز ٌبسحنأ و ةسار اديز ثبرغ

 ىلا ًاعجار ّلُك يف هذع بسئان نيونتلا يذلا ريمضلا ناك ٌلْوسرلا ىلع فطع نإ - [نوكسْوَملاَو] « نايبلا
 ًادقبم ناك ناو - هيلع فتو و نيروكذملا نم هلسرو هبتُك و 0 هللاب مأ ملك يل نينمؤملاو لولا

 حجل نأ زوجي ناك و ىمأ مهنم دخاو' لك نعم يلع نم ١ نتا لك زيهم هلق »ل ليظؤلللو ريمضلا ناك

 نم رثكا باتكلا هنعو سفجلا وا نارقلا ديري ميتكو سابع نبا أرقو * نيرخاد ا خارقك
 معغا/
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 رنا ةروش

 ما ا

3 1 

٠ 

 ( اهلع )

 و 2 | ت4 (مطدد.ء طع 5 هو رو دوو هدطسمر نركب مرقم ركا 5 2 و 0

 هن ص روم ه ىص هربرت مص سس امم مج 02 0 00777

 31 لا اضعب مَ 2 0 0 ا نشرت اتاك ع ا 57 3 نإ و © هر ين

 2 م ا ممدمو 7-22 ل يي ل هي 0“ روم مص

 هنعهللا يض ررمع ةءارق هيلع ٌليلدلا و لوعفملا و لعافلل ءانبلا لمتحت[ ٌراَصُي لَو ] * لقب قاب ىلع ولو

 يمن ىنعملا و - متفلا و راهظالاب رراَضي لو هذع هللا يضر سابع ىبا ةءارثو -رسكلا و راهظالب ٌرراَضُي 1

 نع يبذلا وا - ناصقنلا و ةدايزلاو فيرحتلا ند امهنم بماطي ام ىلا ةباجالا كرت نع ديبشلا و بتاكلا

 نم هئيبجم# ةنؤم ديهشلا لمحتوا لكلا نم هح ٌبتاكاا ىطعي ال وا - زايو مهم نع اجي ىاب امهب رارضلا

 , ليق و [ مي لوس ] رارضلا ناف 0000 نا و [اولعفت ناو ]«رسكلاب راضي ال و ىسعلا أرقو كلب

  اًباَتك امهنع هلل يضر يباو سابع ىبا أرق و - نيرفاسم [ فس ىلع ] « دنع متيبن امم ايش اولعفت

 سجل ل ثوبك ةيلاعاا وبا أرقو - ردوا دعت مأو بتاكاأ ثتدجحو : تيأر أ سابع ىبالاقو

 نشر ك0 يا ارتب لو نهر جب نورتي يدلاف نهر“ ه :بستاك“ عمج بَ

 نهر دق و رضح نودرفس هب صتخت او ناهترالا ىف رفسلا طرش ملف تلق ناف - نرش و - فقسو فّدَسك

 رغسلا ىف ناهتراازيوجت .ضرغلا سيئ تلق - رفس ريغ يف هعرد ملس و هلا و هيلع هللا ىف هللا لوسر

 ناك نم لاملا ظفح ىلا داشرالا ليبس ىلعرما ناهشالا و بُنَكلا زاوعال ةَنظم ناك اما رفسلا كل و ةّصاخ

 مل امهنا كاحضلا و دهاجم نع و - داهشالا و بكلب قثوتلا ماقم نابترالاب قثوتلا ميقي ناب رس ىلع

 نابترالا مصي كلام دذعو - هرابتعا نم باف ضبقلا اما ربل طاطا ادخ رغشلا لاح ين الا هازوجي

 نسحل نينويدملا ضعب نيخئادلا ضعب نما ناف [ اضعَب مكضعَب نم نان ] * ضدقل ا نودب لوجقلا و باجنالاب
 ناهترالا نع ءانغتسالا و ءافولا و ةنامالاب نويدتلار ارفطور 5 ة 20 كك 0

 هنامتيإ و هنم هنمإ و هب نئادلا نظ دذع نوكي نا ىلع نويدملل مح [هَْدَسأ مترا يذلا ويلك ] هلثم نم
 هيلع هنامتيال نومضم وهو ٌةناما نيدلا يمس و  هذم ىهتري ملف هياعهذمنتا يذلا قحلا هيلا يدوي ناو هل

 نع و - منيا نمت يذلا لركسا رادلا لاذلا دعب ةنكاس ةزمهب قطخت نا ةءارقلا و - هذم ىنابترالا كرتب

 ءاهلا نال ميحصب سيل ورسهلا نم لاعقفالا ىنرستا ىلعاساهق ءانلا ىف ءاهلا ماغ داب نمّتدلا أرق هنا مصاع

 عفر. [ ُهبَلَف ] و « ناربخ[ م اير يف اير كللذك و ىماع رزّتا و حن مالا نما ةملغتم

 1 نإ ربخ ةلمجلا و مدقمر بخ منا و ءادتبالاب هبل غفتري نا زوجي و - هبلق مثاي هناف ليق هناك ةيلعاغلا ىلع ماب

 تلق هايهدحو باقلا ال ةمنألا يه 00 رابلقلار كذ ةدئاف ام و ملا هنأ ةناق ةلوق ل ىلعرصتقا اله ثلق ناف

 ةحراجلا ى !!لعفلا نانسا نال ههه ف امثا ناك اهافاهب ملكتي لا واهرمشت ناوه ةدابشلا ن

 يبلذ ةفرع اممو ينذا ومس انفو ينيع هّترصبا امم اذه ديكوتلا تدرا اذا لوقت كلارتالا  غابا اهبل هعب يذلا



 . 3 صب هاوس سول دة جا خب

 ( مب )

 هيودعو ١١ © هع هدم

 2 هلَجَ ىلإ ارْيبكْر اريغص وبكت م 1 ووعد ام اذ دل بابلو ييايرخلالا د
 مهم مروع

 م مل أ مس ىنصو ع هم
 رسجلد مكذوب اهنوريدت ةرضاح ةراجت 2 نأ ّ ا 1 4 و و ةداهشلل موُقأ و هللا دنع السلا مكلذ

 ووهمل2 جم 5 7 هرموع#»

 م اذا اركب و ءاهويدكلاال]

 مناكف راكذالل ًةدارا ٌراكذالا هذع بّيسملا لالضلا ةدارا تناك امهلاصتا و امهسابتلال رخآلا ةلزذنم بسبسملا و و2 - 0 5 0-0000
 و 3 و - 1 00 3 : 2 7 0

 و ةمعداف مل ليمي نا ةبشخأا, تددعا مهلوق ةريظن و تلض نأ ئرخالا امهدحا ركذت نا ةدارا ليف .

 1 - ٌركاَدنَم و - ناتغل امهو ديدشتلاو فيفختلاب [َركَدتك ] عرق و « ةعفداف ردع كيج كا ح السلا تددعا

 نأ كيرف و - هلم هللا مقَنديف كاع م و ةلوقك ديدشتلا و عفرلاب ٌركَذُتَت طرشلا ىلع اًمهدحا ّلضَت نإ ةزمح
 اركذ ىرخللا نيد لىجتف ريد ريسافنلا عدب نمو ثسيناثلا و لوعقملل ءانبلا ىلع قيال ل

 يقرر اردو شتسيلا ليقو ع. ةداعشلا اومدقجل [جلوعد لم اذا ].* ركذلا ةلزنمب انثاك اتعمتجا اذا امهنا ينعي

 ميظعلا داوحلا ىف فوطي لجرلا ناك ةدانق نعو - نّكلا ةلزنم فراشي امل ابزنت لمحتلا لبق دة هي

 ل حلا ينشر دما قلل علا نال نسما قل مانت 5 ٠ ثلزنف دحا مهنم هعبتي الف مرقلا هيف
 هر 3 8

 ريب وا ردغص ندد لكل بكي نأ جادحاف هتانيادم ترثك مم دارد نأ زوج“ و تاك نمؤملا لوقيال

 قعلا ناك لاح يا هال ايون ناوين راي تاما ه0

 [هلجا ىلا ] هتباتكب اولخَم الو اعبشم .ه وا ارصتخم# ةرجتكي نو باتكلل ريمضلا نوكي نا زوج“ و -ربك وا رغص نه

 ياردصملا ىنعم ىف هنال ةويتكلا 0 ىلا ةراشا [ مكلذ ]+ هتيمست ىلع ناميرغلا قغفتا يذلا هنقو ىلا

 [اوُبَنَتأا ىنداو ] ةدابشلا ةماقا ىلع ىوعا و [ ةداهشلل موْفأ و ] طسقلا نم لدعا [طسفأ ] « بذكلا مكلذ

 ىلع زوجي تملك - موُدآ و طسْنأ ينعا ليضفتلا العنا ىنب مم تلق ناف - بيبرلا ءافننا نم برقا و

 ىنعمب بسنلا ةقيرط ىلع طساق نم اعتق رعب ناو ماقا و طسقا نم نيينبم انوكي نا ةيوديم بسهذم

 [ وضاح راجت ] ىنعم ام تلق نآق « اهب هايلب هوكي نأ ارماسيل و ثرق و - ميوق نم موقاو طسق يذ
 رجتبام ةراجنلاب دبر تلق - مهنهب اهترادا ىنعم امو ةرضاح ةراجتلاف نيب رإ نْيدب ةعيابملا تناك ءاوسو

 ديب ادي ارجان ًاعيب اوعيابنت نا الآ ىنعملاو - ديب ادي اهايا مهيطاعت مهنيب اهترادا ىنعمو - لادبالا نم هيف
 ليقر  ةّماتلا ناك ىلع عفرلاب ةرضاح ةراجن يرق و - ىيادنلا ىف مهوني ام هيد مهونيال هنال اوبتكتل نا سابالف

 ةرضاح راجت ةراجنلا نوكت ناالا ىلع بمصنلاب و يفور يدر جخلا و ةرضاح ةراجن مسالا نا ىلع ةصقانلا يه

 ءاسوب مولا ناكا ذا يل * اعذشا بكاوك اذ اسوي ناك اذا © انئالب نوملعت له دما يذب « رعش «باثكلا ثيبك

 قي ىسع امم دعبارو طرحا هذال اًنلاكؤإ احان اقلطسالعبابتلا ىلع, دابشلأب لها[ كقياحت 5 ارد 5

 داهشلا نأ ىلع ةرضاعلا ةراجتلا ىنعي عبابتلا اذه مُتعِياَبَ اذا اوُديشَأ و كاري نا زوجب و - فالتخالا نم
 1 تما 6 -

 ا
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 ةاالرف

 هام دم مم ىو ع < لن س2 2 65ه ومو عال هاهم هد د

 و هر هللا هلو قس يع يذل لل بتكيلد هلل هاف ميقا إو ”ليعلب '
 ويهرب همه س6 ” صرت يسرب م رعم ٠ ي”بمص يو

 اودوشنساو ” لسلام 0 ولاد يافوه لمي نا عيطتسيلل 1 افي را اهيفس َقَح 1 هيلع يذل م ناك ا ةنم

 مو 6 )هدو ث2025 هأ ىذءبب وه ىا واصل هوه 62 90 ا يا همم

 امهدحأ لْضَت 3 هادا نم 00 مم ىتارما و لجرف نيلجر انوكي ما ناف < مملاجر نم ١" نيديهش

 خللا روما ماعلا ابا, هللا: ىلا هدلشإ ةفعارجكتنضاتستلا:اذا زاير ب هللا مرسم امل لاق و ملَسلا هب دارملا نا

 ىاع نومام بمتاك يا هل ةفص ٌبداَكب قلعتم [ ٍلدعلاب ] » ةيأ لوطا هيف لزنا و هباتك يف مولعم لجا

 اييق رجب تاكلا نوكيا ناب هيفاوب ضقفيمال ور كني, نأ بستن ام قلع ديزي: ال طايتخلا 9 ةيرشلاب فنتك يسعي انه

 ًاهيقف الإ اوبتكتسي ال نا و بتاكلا ريخأب 'ند جنادتملل رما وهو عرشلاب الدعم هبوتكم عيبج) ىتح طورشلاب اًملاع

 روم

 [ ل كل هكا تينت انا 1 باك ريكذت ىنعم وهو باَنُعلا نم دحا عنتمي الو [ بنك بيلو ] هاَنيد

 كيلا < راتب اَمُك نسحأ و ىلاعت هلوقك وه لبق و - ريغي الو لّدبيال قئاثولا ةبانك هللا هملع ام لدم

 نايل واع امك يافا فرغ يه يبعشلا نع و - اهمهاعتب هل عفن امك هتباتكب ساخلا عفني يا

 دقفن بنكي ناب هتقلع نإ تملتا د نيهجولا نهب قرف يل تلق ناف - َبَْكَيلَف هلوقب و بلكي 5 قلعتي

 و- ديكوتلل اهنع لدعي ل ةباتكلا كلت بتكيلذ : يذعي تساي هل ليت مث ةديقملا ةباثكلا نم عاذتمالا نع ىف

 ليل ] ٠ ةديقم اهبرمأ مث قالطالا ليبس ىلع ةباتكلا نم عاذتمالا نع ىبث دقف 500

 ةرارقا و هتمذ يف هتابث ىلع دوهشملا وه هنال قعلا ةيلع جمجو نم الآ يلمملا نكيالو اقع هيلع يذلا

 [اينَش ] قحلا نم [ هنُم سمي لو ] « هيلع لمت يعن ناقل اههب قطنات ناتغل لالمألا و ءالمالا و - هب

 هايج و ةريذبتل هيلع اروجت" [ اهيفس ] * ديدشتلاب ايش و ةزمهلا حرطب ايش كيرقو - صقنلا سلا و

 هب يعل هسفنب ءالمالل عيطتسمريغوا [ وه لمي نأ ْعيطتسي وأ ] ةنخم اهيشوا اهب [فْيعَمْوَأ ] فرصنلاب

 وا- تامر ناكنا ليكر را -اهبصوا اهيفس ناك نا يصو نم ةرما يلي يذلا [ هو للم ] نسرخوا

 مجري يذلا وهو. ةريغب نكلو ةسفنب عيطتسم ريغ هنا ةيفوه لمي نا هلوق و هتدصيوهو هنع لمي نامجرت

 و -نينمؤملا لاجر نم[ ماجر نم ] نيدَلا ىلع نادههش مكل دهشي ىلا اوجلطا و [ يدي ودا َو ] «هذع
 يف دبعلا ةداهش زوجتال هذع هللا "يضر يلع نعو - هملعلا ةماع دنع ماسالا عم طرش ّجرلبلا و يرحل

 مهضعب راقكلا ةداهش ةفيذح يبا دنع زوجنو - ةزئاج اهنا يَّنبَلا نامثعو نيريس باو مرش دنع و عيش

 ديشيلف[ نئارما ول جرف ٍولَجَر ] ناديبشلا نكي مل ناف [ انوُي ملاك ] للملا فالتخا ىلع ضعب ىلع
 0 3 ءصاصقلا و نردحلا ادع اميف ةفيذح يبا دنع ةاوبقم لاجرلا عم ءاسنلا ٌةداهش و ناتأرماو لجر

 ٌلِض نم اهاسذت ناب ةداهشلل امهددحا يدنهتال نا [ اًمهبدحا ٌلْصَت نأ ] مهتلادع نوفرعت نمم [ وسر

 |نارم اهلالف نوكي فيك تلق ناف - لضت نا ةدارا يا هل لوعفم هنا ىلع هباصتناو هل دكهي ما اذا قيرطلا
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 ١ مل بدل صسمعم 6 رب ل مم رب يب رورمم» هيمو ه >2 هرم

 " ةرسيم ىلا طلت يود نك ن ١ و © نوملفت ذو نوماظت 9 مكلاومأ سوءر مكلف مثبت نإو 1 هللا
 مه ب < ص .٠ و هو سلهرربلسمر هومر هج هررّي 5مم 000
 _ هريسك ام سن لك ىفوت مث هللا ا موي رثتأ و 9 ىوملعتا ملك نأ 0-6 90

 مس ا هرم02م2 6 ا ِِط عمرو وعم < تورت مدمر مم مرع

 بنتك منيب بشتكيل * هوبتكاف 1 لجأ ىلا | نيدب مكنيادت اذ 56 نيذلأ 5 5 نوملظي ل مهو

 هومع هم 0 0 ا ا ا ا 01

 ءابترالا" نم[ مقبت نا و ا ب

 هدم رب هعومرو مل

 تيك نان اهننم ناصقنلاب [ نوملظت ل و ] اهيلع ةدايزلا بسلطب نينويدملا [ [ نوماظَت ملام أ سوءر مكلف ]

 مصاع نع ليخفيلا ىور و - نيماسملل ايف مهلاص نوكي اولاق ' تلق - اوبوتي ملول مهمكح امف اوبات نا مهمكح اذه

 نامثع أرقو -راسعا وذ يل ةرسع وذ مكئاصرغ نم ميرغ عقو نا و [ ةرسع وذ ناك ناو ]* نوملظت ل و نوملظُ /
 مث مس مم

 رصالاغوامكعلاف [ طن ] رسم اذ لك نمو ئرق و - ةرسع اذ ممرغلا ناك نا و ىلع رس اذ هذع هللا يضر,
 هرظتنم يل نرظان قعلا ٌبمحاصن ىنعمب ةرظانف داطع أرق و - ءاظلا نوكسب ةرظْنَف عجرق و -راظنالا يهو ةرظْن

 رولا كيلو طا فعول قنوع وذ ىذعمب ٌلقابو بشاع ناكم مهلوقك بسذلا ةقيرط ىلع هترظن بمحاص وا

 و ةقرشم و ةكرشم و ةربغمو ةربقمكن يسلا مضب كيرق و -راسب ىلا [ةَرَسْيم ىلا ] اهبارسليو ةرظنلابهحصاسف ىنعمب
 ماقا و ىلاعت هلوق و + اودعو يذلارمألا دع 1 فوفلخاو *ع# هلوقك ةفاضالا دنع ءانلا ندعب نيفاضم امهب عرق

 هلوقكاهضعبب وا مهئامرغ نمرسعا نم ىلع مهلاومعا سئورب اوقدصقي نا ى ١ 1| بدن [ مريخ ا ا .ةولصلا

 لسع لجر نيد لعبا لمع و هلأو هيلع هللا ىلم هلوقل ٌراظنالا قدصنلاب ديرا ليقو هيا

 هذاك هملع ناو هب لدتا ال نم ا هب اولمعتف مكر يخ هنا [ يوملعَت منك كاز + ةكدص مول لهب هل ناك الإ ةرخويف

 و -لوعفملا و لعافلل ءاذبلا ىلع عيرق [ نوعِجَرَذ ]+ ءانلا فذح ىلعداصلا فيفختب اوُُدَصَت يرق و. هملعي ال

 رخآ اهنا سابع ىبا نعو - نورْيصت بأ رقو - نورت هللا دبع أرقو - تاغقلاا ةقيرط ىلع دايلاب نوُعَجَرَي عرق

 هللا لوسر شاعو ةرقبلا نم ىنينامثلا و نيتئاملا سأر يف اهعض لاقو مالسلا هيلع ليئربج:اهب خلزن ةيآ

 ثاد ليقو - مايا ةعبس ليقو - نينامث وادحا ليقو - اموي نيرشعو دجال اهدعب ملس م لاو ةيلع هللا ىلص

 لوقت امك اذخاوا اًيطْعَم [نيدب] ةتلماع اذا لجرلا ٌتذياد لاقي اضعب مكضعب ىياد اذا [ منيان اذا ] « تاعاس

 نفي تاررالسس 5 * ىضُقُت نويدلا و ئورا ثبنياد « رعش « ةبور لاق كعب وا هّنعب اذا هنعياب

 ةجاح ياو: ىمسم لجا ىلا متخيادت اذا ليق اله تلق نان - ةويتكاف لجؤم ىيدب متلماعت اذا ىنعملا و

 557 ةلوق يف ةيلا ريمضلا عجريل ركذ 2118 نيدب لقي ملو كئورا كتنياد لاق امك ىنيدلا ركذ ىلا

 لجؤم ىلا نيدلا عيوننل نيبا هنال و - ىسحلا كللذب مظنلا نكي ملف نيدلا اوبتكاف لاقي نا بسجول ركذي ملول نا
 ةنّسلاب تيقرتلاك امولعم نوكي نا لجالا قح نم نأ ملعيل تلق - ىمسم هلوق ةدئاف ام تلق ناف - لاحو

 رما امنا و - ةيمستلا مدعل زج مل جاحلا عوجر وا سايدلا وا داصحلا ىلا لاقول و مايالا و رهشالا و

 قيطعا لباب لرمد5 ب بدثلا نمالارو ب دوك رمل دحباوب قابسنلالا سر جزر دن ةييسم

 عب

 ةرقبلا ةروس

 مب رجلا

' 



 كيل ندا

 مس رجلا

 0 ع

 (ا86*)

 هم را < 12 1 ومو | ”ىدص م سم ممرعل هظ مص / نار 5: » صفرم ضع جرم فيض 1 مموص

 نم ةظعوم هداج نمف ” اوبرلا مروا ذا !للخار < اوبرلا لثم عيبلا امنا اولاق مهناي كلذ * سملا نم
 و هع مهرع ا م "1 >2 وو سة واعر |ىو اح سو

 قي © نودلخ ايف مه * رَّذلا بهما لئن دع ْسَو * 00 * فلس ام هلق ىهقذاق هب

 و هه رع

 تلصلا اوُمَع و اود ندا نإ © مهن راَقك ك بعت )ل هللا " تُقَدَصلا ىيري و اويرلا هللا
- 

 22 مورو هود هزي مص ى وملء 5 هورورووم مريس سا 2 2

 اهياي © ىنونرح# مهل و 0 8 ش 58 مهرج مهل ةوكزلا اوتاو ةرلصلا اوماَثأ و
 تمم مرعب سوص هيام <

 برع اونّذأف اولعفت مل ناف © نيذموم مم نك را ل يبا ا هللا اون اوُنَمأ يذلا

 يف هللا ةابراف .اوبرلا اولكا مهنا نيعررصملاك نوطقسي و نوضهني مهناف اويرلا لك لإ نوضفري ثادجألا نم

 - [اوبرلا لَم عيبا ام ] مهلوق ببسب باقعلا [ كلذ 1+ ضافيالا ىلع نرردقي الف مهلقثا ىتح مهنوطب
 اوبرلا اوهبش مهنا لاقي نا بمجوف عيبلا ىف ال اوبولا ىن مالكلا نال عيبلا لثم اوبرلا امنا ليق اله تلق ناف

 فىلذعف زاج نيمهردب امهرد الا يواسي ل املجرلا ىرتشا ول اولاق مهنا مهتهبش تناك و ةولكحتساف عيبلاب

 اوبرلا للح يف مهداقتعا نم غاب دق هناوهو ةغلابملا قيرط ىلع هب ىيج تلق - نيمهردب امهرد عاب اذا
 راكنا.. [ اوبرلا مرح و يبل اذللاا لها هلرغ ارقد جاتا ردم "اوهسش» :يتمس نشل # لو انوداقر "دل قلع مهنا

 ةدقيركتوةللا لالحا مهسايق ناطب ىلع ليلدلا لعج هنال صخلا همدهي لسيقلا نا ىلع ةلالد و امهذيب مهتيوستل

 هَلُك] عنتما و نانو يجلابرجزو هللا م ظعو هغلب مف [ ٌةظعَوم هداج نم ]
 ةميقلا موي هناش ىف مك [ هللا ىلإ درما و ]* ميرحتلا لوزن لبث ذخأ هذال هنم ىضمامب ذُحاوي الف [ فَلَس ام

 [ نودلخا هيف مهراَلا بحتا كتلك ] اوبرلا ىلا [ دام نمو ]ءهب ةربلاطت الف عيش ميلا ةرما نم سيل و
 أرقو -ظعولا ىنعم يف اهنالو يقيقح ريغ اهثينات نال ةظعوملا 0 قاّسفلا ديلخت ىلع َّنِهِب ليلد اذه و

 نبا ىنعو - هيف لخدي يذلا لاملا كللهيو هتكربب بهذي [ اويل هللا كمت هكناج 000 يبا

 باوثلا هيلع فعاضي ناب هب قدصتي ام [تقدشلا ىبوب و ]لق ىلارثك نا و اوبرلا هنع هللا يضر دوعسم
 اكرر داع نام نم ةوكز تصقن ام ثميدحلا ىفو هيف كرادي و ةقدصلا هنم تجنرخأ يذلالاملا ديزيو

 ساذلا ىلع اوطرش ام اوذخا هنيملسملا لعف نم ال رافكلا لعف نم هناب ناذياو اربرلار ما يف ظيلغت [ ميرا

 ىلع مهل ناكر فيقث يف تلزن اهنا يور - اهب اوبلاطي الو اهركرتي نا اررماف اياقب مهل تيقب و اوبرلا نم

 يلع اذ دايلا ١ بلقب كباس سلا أرقو - ابرلاو لاملاب لعملا دنع مهربلاطن لام شيرق نم موق
 ةميزعلا ىضام ه كل يضر ام اوضراف ةفيلخلاوهه رعش هريرج لوق هذمو ةذكاس ءايب يقباَم هذعو -يطةغل

 لاثنما هتابث و ناميالا ةّحص لهلد نا ينعي مكناميا حم نا [: نيم مم نإ ] ٠ ٌفنج همكح يفاام

 اوملعاك اوُنذاَك كررق و 3 هب ملع اذا ىيشلاب كذآ مم اهب اوملعاف [ بر 5-9 ؛اويداف ] وه كلذ نم هب مقوم امم

 ناف ةماعلا ةءارقل ليلد وه و ارقي : نسعتا أرق و - ماعلا قرط نم هنال عامتسالا وهو ىذا نموه و مكريغ اهب
 دنع نم ميظع برحأا نم عوذب اونذاف ىنعملا نآل غابا اذه ناك تماذ - ةلوسر و هللا برحب ليق اله تاق
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 م افاعلا سافلا 10 ال 3 مهميسب مفر فْشعلا 85 ينك لهاجلا أ مهلسك ضرألا ىن : يرض مدرع 2س مهد < > 2 6 ./ 2
 و دنع هيجل م ةيئاتو ارد راهو لل م !اومعع| نوف يذلا © ميل هب هللا نادر يَح نم اوقفت اََو همم ”<و 1 ع 200 هع سلا مدمومرب ”م ع 3 ا
 نطيشلا هطبخلب يذُأ موي امك الإ نووي 3 اوبرلا نو نيذْلا © نونزح مه الو مهيلع فوخ الو 2 ودوم موعد ممم مع دمى ا ةمل 0

 راهذلاب يذلا نوخشري و ليللاب نارقلا ىوملعتي هنفيقس ي نير ا ا ول

 اذإ هب مهاتا لضف هدنع ناك ىمف م 0ع هللا ىلم هللا لوسر اهثعب ةّررس لك ين نوجرخت اوناك و

 ىأرف ةفضلا باحص) ىاع اموي ما , اب وزغلاو هيلع هللا ىّلص هلل لوسر فو سابع نبا نع و - ىسم)

 كضنلا :ئلع ينملا نم يتب نمت ةفصلا باحصا اي اورشُبا لاقف مهبولق بسيط و م,هدهج و مهرقن

 ءاينعأ ] مهلاخب كا ٠ ةّنجا ىف يئاقفر نم هناف هيف امب ايضإر هيلع ١ يننلا

 ةثاثر و هجولا ةرغص نم [ مهميسب م مفر ] ةلئسملا نع مهغفعت لجا نم نيذغتسم [ فْقعتلا م
 لضف نم 0-3 6 نم هاطعي يشب الا قرافي ) ناو موزللا وهو حاحألا [ فاعللا ]و ٠ لاعلا

 ييحلا بحي ىلاعت هللا نا ملسو هلأو هيلع هللا ىلص يبنلا نعو - هدنع ام لضف نم يناطعا يا هفاعل
 ليتر كءاركلت ملو فطلقب اولاس اولاس نا مهنا اوم كنحلفلا لأسلا يذبلا 550 ميلحلا

 هبدادتهالا ورانملا يفن ديري « هرانمب 5 م ل فاعلا و لاوسلل يفنوه
 ٌةجاح مهب تلزن املكف ريخأا ىلع مهصرحت ةقدصلاب لاوحالا و تاتوال نومعي [ ٌةينالعو ارس رامّتلاو ليلا 1

 يضر قيدصلا ركب يبا يف تلزن ليقو - لاح الو تناوب اولاعتي ملو ةررخوي مل و اهءاضق اولجع 0-7
 و  ةينالعلا ىف ٌةرشع و رسلا ىف ةرشعو راهخلاب ةرشعو لهللاب ٌةرشع رانيد فلا نيعبراب قدصت نيح هذع هللا

 مهردب قدصتف مهارد ٌةعبرا لا كلامي مل هع هللا يضر يلع يف ُثلزن امهنع هللا يضر قنايع قدإ

 و - هللا ليبس يناهطابترا و ليخلا فلع يف تلزن ليق و - ةينالع مهردب و رس مهردب و اراهن مهردب و اليل
 10 را اربرلا ] ٠ ةيالا هذه أرق نيمس سرغب رم اذا ناك هذع هللا يضر رعبا نع
 نم اوثعُب اذا [ يْوصوَُي ل ٠] عمجلا راوب اهيبشت اهدعب فلالا تديز و ةوكزلا و ةولصلا تدتك امك مي نم
 نومعزي برعلا تامعز نم ناطيشلا طبخت و عورصملا اانا ن ريشا هطبَخُي ١ يَدَلا موقي امك الا الا ] مهروجق

 اوناك ام ىلع دروف دارشعلا طبخك ءاوتسا ريغ ىلع برضلا ظبخلا و عرصيف ناسنلا طبخي ناطيشلا نإ
 هاقع طاتخجف هسمي ىلا ناو مهتامعز نم اضيا اذهو سوسمم لجرو ىنونجلا [ سملا ]و ٠ نودقتعي

 مهدخع كلذراكنا و بئاجع و رابخاو صصق ىلا ىف مهل مهيأ رو نجا ةتبرض هانعم لجرلا نِح كلذك و

 يذلا سملا نم نوموقي ال يا - نوموعي الب تلق - سملا نم هلوق قلعتي مب تلف ناف - تادهاشملا اكن
 نوصوقي مهنا ىنعملا و - هنوذج نم عررصملا موقي امك يأ موُقيِب قلعتي نا زوجبو - عورصملا موقي امكالا مهب
 نوجرخت نيذلا ليق.و: .. بفتوملا لها. دنع اهب نوفرعي مهاميس كلت نيعورصملاك نيلّبخم ةميقلا 1
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 اًوتْوُتَو اهرعخ" ناو يه د امعنك تدَصلا ادب نأ © راصنا ن رم نيملظلل ام 5: ميلخي "هللا نأ
-- 

 ا (غ ابح مرج «ةهررمجدصم هى ١كاح ام 2 هزم ب طب دعا زي 1 سرا وو نص

 آلا د ف واو ريكو اج مكتاييس نم ٠ مكلعر فكي و” تريح هرقل

 ا هللا هجر َاَعنْباَلا نوقفتت امر ٠ قلاب ريا اون ام و 0 يدي

 نوعيطتسي هللا ليبس ْي : اروصخلا نيا 7-7 © َنوماظت ١ منا و معلا ٌفوُيريَخ نم اوقفتَت ٠

 عو79 1

 كارملا و مكريخ ءافخللف [ مريح وهن ] ءافخللا عم اهنراصَم اهب اربيصت و [ َءارَُمْلا اَهوتْوُتو اهُرفْع
 عوطتلا ىفرسلا تاقدص سابع ىبا نع و - اهب رهاجي نا ضئارفلا ىف لضفالا ناف اهب عوطتملا تاقدصلا

 نكد ؟قيرشع او دقسمحلا لهرس لورصاد كظفأ" اهتينالع !ةضيرفلاةقدل او. اقف نيعبشل اهتيلالعليفمت

 ناك راسهلاب فرْعي ل نمم ىكزملا ناك اذا ىتح ةدهتلا يفنل ٌلضفا ضئارفلاب ةرهاجملا تناك امنا و

 ىلع افطع اعوفرم نوفلاب : يرق رقت و « لضفا ةراهظا ناك هب ىدتقي نا دارا نا عوطتملا و لضفا هءافخا

 لعافو لعف نم ٌةلمج هلا ئاعوا -نقكن حذو يا فردذحم أدتبم ربخ هنا ىاع وا - ءاغلا دعب ام لحم

 لعفلاو اعوفرمم ءايلاب رفعي و ئرقو - طرشلا باوج هنال هدعب ام و ءاغلا لح“ ىاع افطع اموزجم و  ٌةادتبم

 رامضاب بمصنلا و ءايلاب نسعل أرق و  تاقدصلل لعفلا و اموزجم و اعوفرم ءاقلاب رفعي - ءافخالل وا هلل

 مهلعجت نإ كياع بجي 1 [ مده كِيلع سل ] 9 مكنع رفكي نأو مك اريخ ني اوم نأ هانعم و نأ

 آلا كيلع امو كلاذريغو كتيبغلا نم قافنلا و ئذلاا و ىملا نم ةنع اوه امع ءاهتنالا لقا نيد
 ةنؤيت

 م ده مس يا

 يهتنين هيف عفنذي فطللا نا ملعي نمب فطلي [ ماشي نم يدهي هللا نعل و ] « بسن يهاونلا مهغلجت نا

 هب اونمت الف مكريغ هب عفنتي ال مكسفناا وهن [ مكسفنالف ] لام نم [ ٍرْيَخ نم 2
 «س.و هو

 بلطلو هللا هجو ءاغتبال الا متقفن «كقفن ثسيلو 0 امو ]* مهياع لواطتلاب مهوذوت الو ساذلا ى

 قويِرْيَح نم د * اوف امم و 1.« هللا .ىلا'علشم ةجوب ال يذلا ثييبخلا نوقفنت و اهب نوثمت مكلاب امف هدنع ام

 و. المها و ل نسحا ىلع نوكي ناو هقافنا ىع اوجغرت نأ ىف م ردع الف ةفعاضم اناعضا ةباوث [ ملا

 اهيطعت نا تباف ةكرشم ىه و اهلُدست اهما هنآك امهنع هللا ىضر ركب يبا تيذب ءامغا برج ليق

 نيملسملا نم اًسان نا يور و - نيكرشملا نم مهتابارقل اوخضري نا نوقني اون رهبج نب ديعس نع و - ثازنف

 نعو - مهوقفني نا اوهرك اوملسا املف مالسالا لبق مهيلع نوقفني اوناك دق و عاضر و دوهيلا ىف راهصأ مهل تناك

 فرم ةفينح وبا زرجأ بجاولا ىف فلتخا و - كتقفن باوث كلا ىناكل هللا قلخ رش اكول املعلا ضعب

 نوقفنت ام اولعجا وا ءارقمال اودمعا ىذعملا و -فرذحمب قاعتمراجلا « ةريغ هاباو ةمذلا لها ىلا رطفلا ةئدم

 نيذلا ]و « ءارقفلل مكتاقدد يلا فنردح“ أدتبم ربخ نوكي نأ زوجت# و - تايإ عمت ىف ىلاعت هلوقك ءارقعلل

 [ ضرلا ىف ًايَرَم ] هب ميلاغتشا [ ىرعيطتسي 9 ] داهجلا مهرصخأ نيذلا مه [ هلل ٍلْيِبَس ئف اورصخلا
 - 0 3 5 ة 1

 نكاسم مهل نكي مل شيرق يرجاهم نم لجر ةثام عبرا نموح“ مه و ةعصلا باعص| مه ليث و - بسفلل
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 رو ةومع -

 ٠ .. ةرقبلا ةروس هم كيِبَعلا | اومميت 3 و ضرألا م مك نشرح ام بسك ام تدفع نم اوف اوكصأ نيا اهي
 هدزع عدد م م هو هصمم س ا

 مكرماي و رقفل رفا مدعي نطِيّشلا © كيمح ٌيِنَع هللا نآ ا * هيف اًوضمُعت نأ هيذخاب مكس نوقف
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 ترد مو 0 اا نم ةعفحلا ىو اذ مَع خ هلو ا منع ١ 2 غاب ع م66 م مو هم 2 2 هما 5 صو م امم سابو م هم م جيدوربو م م1 م
- 

 م2 65 هم مرتد بص ه2 سيو م همه 5 1 ناسسل

  اهريغو نداعملاو رمثلاو يبخل نم [ مل اذجرخا اممو ] مكتابرسكع دايج نم [ مْتبَسُك ام تبيط نم ]

 جرخملا و بوسكملا ىلع ٌبْيْطلا لمتشي ىنح منَْسَك ام ىلع افطع مكلاذجرخا ام و ليق آلهف تلق ناف

 [ َتْيِبَْلا اومميت )و ] ه تاييطلا ركذل فذح هنا آلا ملاذجرخا ام تابيط نمو هانعم تلد - ضرالا نم

 و. ازمات هللا تنبح ارق ران لالا لكم ينوهر قافنالاب هنوضخت [ نوقفتت هنم ] يدر لما اودصقتالو

 كسَلَو ] «ةدّصت ىنعم ين ءاوس هممت و كمت معي و دانلا مضب اوما و هذع هللا يضر يربابعأ بانل

 اوصخرذت و ةذخا نئذاو -ماسنت نابالا [ هيف اوم ل ا 1 مكقوقح ين هنودخات ال مكتأ م كلاحو [ هيذخأب

 رصمت » ك ذاك صقتستت ال يا ضمغأ عئابلل لاقيو هرصب ضغ اذا هقح ضعب نع نالف ضمغا كلوق نم هيف

 ضمقأو اوصْمَعَت يرهزلا أرقو ٠ ضامغالاب نوضري لاجر ٍمسِيَّشلل و موقرذولاب انمي مل «رعش ٠ حارطلا لاقو
 لوعفملل ءاذبلا ىلع اًوْضِمْعُت ةدانق أرقو  ضُمْغي ضمغ نم اهرسك و ميملا مضب اوُضَمْعَت هذعو ىّنعمب ضمغ و

 نقر ةلمت الجو ول سلا نيرو ني ضمفم اودجوت نابل ليت د. ةيلاباربتجتر كوفر نال

 نوقدصتي اوناك هنع هللا يضر سابع نبا نعو  هنمث نع ملل مهُهُي ئتح درمتذخا ام عابي قرسلا
 نا مكفافنا ةبقاع نا مكل لوقي و [ َرْقَعلا ] قافنلا ىف مكدعب يلا « هنع اوُهَّن ةرارش و رمتلا فّشسَحب

 راَثلأ ىلاعت هنأا لاق رشلا ر ريخاا ىف لمعتسي تعولا ر  ىينحتغب رفا و - مضلاب رفقا ئرق و - اررقتفت
 روماملل رمألا هارغا تاقدصلا عنم و لغجلا ىلع معيرُجي و [ داَشْحَشلاب كرمي و ] ٠ ارك نيا هللا اهو

 و 20 1 | : 0 7
 فلخ ناو [ الكفو ] اهل ةراغك و معبونذل [ ةرفغم ] قافنالا ىف [ مكدعي هللاو ] ه ليخجلا برعلا دذع شحافلا ر

 دنع ميكحلا و هب لمعلا و ماعلل قفوي [ ةمفعلا ئتوذلا ءةرخالا ىف هيلع اباوث و وا - ملقفنا امم لضفا مكيلع

 ينم لوم دسم ارت ذعه و ةذكل هلا نوب سر ينعم ةعنسلا تن نمو يرتور لمعلا ادا

 كارملاو لامعلا مالعلا ءامكحلا ديري [ بابنالا اونرأ ًااركدي ام و ] «ريثك ر يخ يا يتوا دقف لاق هناك ميظعتريكذت

 1 هلا ليبس ىف [ ةقفن ن هع ينجس يشعل تس لمعلا ىلع ثرحلا هب

 هيلع نمشي ال [ ةماعب هللا نان ] هتيصعم ينوا هللا ةعاط 3 [رذل ن 5 تما ناطيششلا ليبس يف

 نوعي ارا يصاعملا ىف مهلاوما نوقفني وا - تاتدصلا نوعنمي نيذلا [ ن ريملظلل اَم م و ] هيلع مكيزاجم وهو

 [ اًمعن ] ينام« ةباقع نم مهعنميو هللا نم ,هرصني نّمم ا رد

 ناد ] ٠ اهجلف و نوذلا رسكب عيرقو - اهءادبا اًئيش معذف يه معن ىذعمو  ةفوصوم ال و ةلوصوم ريغ ةركن

 «ن  لعو

 ردن نم متردن وا ةاقغن نم ماشا © بابل اور 2

 هرجلا

 ِع

 رت

 ع
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 نوامعت امب هلل لطم لبأو اهبصي مَ نآف نيفعض اهلكا ثتاف لاو اهباصا ةوبرب ةنج لثمك م ةرقبلا ةروس

 مم بىرجلا

 عاد
 م

 ا 6 روس رام مس 0 مع روب تم 2

 لك نم اهيبف هل رهنالا اهتحت نم يرجت باّنعأ 0 نم ةنج مل نوكت نا مكدحا دوي | ©ريصب

 0 24 ا ا كدب هو رص ل ييصم رصد ضرب ل

 هللا ع َكللذَي * تقردحاَف نا هيف راصغا اهباصاف ٍ ءافعض ةيرذ هلو ردعلا ةباصا و تمل

 010 ا|اد عرر

 © نوركعتت مهلعلا عببالامكلا

 رمم 60

 يلا لك ناك مهسقنا نم انييبَتَو , لهاجم ةءارق هدضعت و هيف ةصلخ# ىناميالا ةقداص اهنإ نينمؤملا دنع

 هلام لذب نم و ةسفن ضعب تنك هللا ةجول هلام لذب نم نا دانعم تلق  ضيعبتلا ىنعم امن

 ءالؤه ةقفن لثم.و: ىنعملاو مسُقنأ : مكلاوصاب هللا ٍلِهِبَس ين نودهاجت  !لكلبتتت سنار اككانهؤر

 ىكزا اههيف رجشلا نإ اهّسخ و عفترم نكمب [ ةوْيرب ] ناتسدلا يهو [ َةّنَج لَم ] هللا دنع اهاكز يف
 ذد تناكام ْيلَثم [ ٍنْيَمْعض ] اهترمث [ اق ثنا ] رطقلا ميظع رطم [ لباو اَهباَصأ ] رمش سحاو
 هللا دنع مهلاح لثم وا - اهتبذم مركل اهيفكي رطقلا ريغ رطمف [ لطم باو اًهيصيَل ناك 1«لباولا بيسب
 1 نيرطملا نم دحاو لك ىا امك و لطلا و لباولاب ةليلقلا و ةريثكلا مهتقفن و ةوبرلا ىلع ةّنِجلاب

 هللا دنع ةيكاز خسولا اهيف لذجيو هللا هجر اهب بلطي نا دعب ةليلق وا تناك ةريثك مهقفن ىاذكف ةكجاا
0011 

 0 يوه 0 ا ايس عاقب

 اهدحو ةقرقلا موي 0 هللا هجو اهب ى ا ك0 ا ىمل لثم اذهو د دك

 نالوا هلوربكلا خابف رامثال اهعمجا و ل ىعبا للف زنمل هل ثناك نم ةرسح كلذ دذءرسحتيف َةطرسصم
 -ِ 2 1 0 و 5

 هللا اولاقف ةباحصلا اهنع لأس هنا هذع هللا يضر رمع نعو -ةقعاصلاب تكلوف مهشعتنمو مهشاعم ةدجأ او فاعض

 ِ 00 1 عد
 نيذمؤملاريما اي عييش اهنم ىسفن ىف هذع هللا ىضر .ساجع ىبا لاقف ماعنال وا ماعن اولوق لاقو بصضغف ملعا

 تاذسحلا لمعي ينع لجرل لاق لمع يلا لاق لمعل اثم برض لاق كسفن رقحت الو يخا ىبا اي لق لاق
31 .6 - : 2 31 

 نم هللاو لق لثم !ذه نسحلا ىنعو - اهلك هلامعا قرغا ىتح ىصاعملاب لمغن ناطيشلا هل' هللا ثمعب ف

 و 4 30 0 5 0000 5 . 8

 0 لاق مث باّدعأ و لين 0 ايزدلا هذع ترعطقنا !ذا هلمع كلا

 إو اه نم ةنخلا لج ووكتنلاب اييضخ عفانم اهرثكا و رجلا مركا اناك امل بانعالاو ليغخلا تلق  تمُتلا

 ب ديري نأ زوجيو  تارمثلا لكر كذ امهفدرا مث امهريغ ايس ةيونحم تناك

 تلقزلإان - لختب امُهاَكْفَمَحَو باكا نم نْيكدَح هلوق دعبرمت 4 هلا اكو هلوقك اهيف هل لصحت تناك يذلا عفاخملا

 لاقي ليقو  رجكلا هباصادقو ةلدج هل نوكت نا ةانعمو - فطعلل ال لاعلل واوا تلق ريا هباصأ و ةلوق فطع مالع

 -ّ 53 - ك9 : 58 6 2 / 51

 هباصا و ةنج هل تناك ول مك دجأ دوي | ليث هذاك ىنعملا ىلع فطعلا لمجت |ذك ناكول تددو و !ذك نوكي نأ تدعو
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 اوبال اونمأ نب ردا هيَ © ميل ّيِنَع هللاَو 5 0 ةقدص نم ريَخ ةرفغم و فررعم لوف

 ” رخآلأ ميلا و هللاب نمي ال و ساّنلا َ هلم . قفْني يدل ىذآلا و نملاب مكتكَدَص
”7 

 ّ نم وم هدد وس َّآ 00

 001 0 نودي ل ط لدلَص ةكرتف نو هيت بيعي ناوَفَص لقبك لد

 مسْعْلا نم اًنيبتَت و هللا تام 2 مهلا نوقفحا يذلا ُلثَمَو © نيرفكلا موقلا ىدعي 3 عمم © 5 وعرومرهم مص م06

 هلثان عذم ىمو - نم و هلئاس 3 0 ملكلا غباون يفو ميِثلل ارم اهينركذو *ةعيذص ىلا ىدسا أرما

 ببسب هيلع لواطتي نا [ ىَدآلا و]« نملا عم ءاللا نمر ما يهو -نملا نم ىلحا ءاللا معط اهيفو - ىضو

 امك قافنالا سفن نمر يخ امهكرت ناو ل نذل ر ىملا فرت و قافنالا نيب ةوافتلا اراهظا من ىنعمو + هيلا لزا امع

 هوو ه 2 م2

 مهرجأ مه ١ هلوق نجب قرف يل ثلق ناف - اوماقتس| م ملا /ةلوقف ةيبف لوخدلا ن م اريخ ناميالا ى اع ةماقتسالا لعح

 هم مرو لد ع

 ةهج ىم امهذهب قرفلا و همث هنْمَم و طرشلا ىنعم اذه نمضي مل لوصوملا تلق -مهرجا مهل دعب اميف هلوق و
 ( فورعم لو ] « ةلالدلا كلت نع راع اههلزط و ززجحالا قحتسإ هب قافنالا نا ىلع ةلالد اهيف ءافلا نا ىنعملا

 هللا نم ةرفغم كيكو وا - لؤسملا ىلع لقي ام هنم دجو اذ لئاسلا ى نع وفع و [ ةَرْفْغَم و ] كيتا

 م اهعْيَني ةفالص نم ريخ ] ندير نا هن لئاسلا ةبج ىنموفعو وا - ليمجلا نكرلا بسبسب

 * يذوي و نمي قفنم ىلا هب ةجاح لا [ ين هللاو ] ٠ ةفصلاب هصاصتخال ةركذلا أدتبملا نعرابخالا مصاو

 [ لاس 1م قفْني يَلاَك ] هعبتا امب كللذ ىف غ د6 ه هل ديعو و هنم طخس |ذهو ةبرقعلاب ةةلجاعم نع [ مِيلَح ]

 خللا ءاضر هقافناب ديرب ل [سانلا | اي در ] هلام فني يذلا قفانملا لاطباك ىذَتأ رن ملاب مكتاكدص اولطبت كك

 اء لاسم وكلب رغم دمر اذو مفخا يدوس ينهي ط عوار موو انت ةرخالا باول و
 نم اًيقن رجا [ ادلَص هَكرََف ] رطقلا ميظعرطم [ لبو ُةَباََم]ء ناورك نزوب ناوْغَص بيسملا نب ديعس أرق و
 ءاناعجف هلوقك [ اًُيَسَك امم ريش ىلع نوردقي ل ] قرب اذا علصالا نيبج دلَص هنم و هيلع ناك يذلا بارقلا

 ىذلا نيلئامم موسم للطب نما «لاكاا قا“ فبحسب كوكا زج ار زوو 5

 قوقل را سنجلا قف يدلاب كرا تلق - َقفْني يذلا هل دعب نوردقي ل لاق فيك تلق ىناف - قفني

 لذبب اهذم اوتهثيل و [ مسْفْنَأ نم اَنِيِمَْت و ]*قفني نمك ليق هناكف نابقاعتي يدنا و ْم نال و قفني يذلا
 سفنلا نآل ناميالا ىلع و ةئآشلا تادابعلار ئاسى ان ستفلا قلم مع قفا دايو جاوا ١ قيقشوه يذلا لاملا

 هعابتا ىف اهعمط لق و اهبحاصل ةفطاخت كلذ هيلع هيعصيلام ءايغيلكت نواازيلع لفاعتلاب كضير اذا

 اقيقعت و مالسالل اقيدصت و داري نا زوج - نيقيلا و ناميالا ىلع ابل انيبثت لاملا قافنا ناكف سكعلاب و اهتاوهشل

 لا نم باوثلاب هناميإ و ةقيدصت نا ماع لل لايف يف هلام ملسملا قفنا اذا هنال مهسفنا لصا م ءازبجلل

 و-هطاشن نم كرح و. هفطع ىمزه مهلوق ين اهلثم ضيعبتلل لوالار يسفتلا ىلع نمو - ةبلق صالخأ دو هبلطن

 مسهل نمت ايمو ىذعملا نوكي ْن 5 لمدتحتو ميسقنأ ؛ كذع ع مع اذ ا ىلاعت هلوقك ةياغلا ءادكبال يناثل 5
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 زيزع هللا نأ ملا و ” انت كلتا ناقد مث زج نمنع لجل لك ىلع العجلا مث كي نهرصف يم مجم <” موو يددرعم كيل عع 6م ع

 مور تل 6 > 8 روم عمص تان ل 3 م

 لبس لك يف َلباَدَس عبس (ةيشجلا ةبح ِلّتمُك هللا ٍلْيِبَس 3 مار نوعي يذلا لم 8 © رميح
 هرم موص ممر هر 0 2 10 ا -ِ لق

 هللا ليبَس ب مهلاوما نوقفني ل نيذلا © ميا عساو 0 و 5 ا نمل فعضي هللا و ١ ةبح ةئام

 و2-92-خ م يا دي. 6ه ىوءد 0 ؟هسم و هو آعوم هع ه2 7 هرو همم 2 2م 67

 © نونزعب مهالو مهيلع 2 الو مهبر دنع م,هرجا مهل ىذا )ل 10 ىوعبني ل

 حامرلا فارطا نكل و * ع « لاق كيلا نهممضا و نهلماف ينعمب اهرسك و داصلا مضب [ كيلا رصف ]

 ليابع نال او لازملا مورا ناوفت تيللا ىلع « هناك فخر , ديجلاريصي عرفو ٠ رعش * لاقو * اهروصت

 هرضيو ةرض وحن هعمج اذا ةرصي و هرصي ةرم نم ءارلا ديدشتو اهرسكو نانا عب ديشم نس هللا يل

 مث ديري [ زج نهنم لبج لُك ىلع لَم مث ] هاضيا عمجلا يهو ةيرصتلا نم ُيرَصَم هذعو - ةرضي و

  فغرإ يفور كترضحب يتلا لادجلا نم لبج .لك ىلع ىنعملا و  لابجلا ىلع نهءازجا قرف و نيئْرِج

 كيتي ] * هللا نذاب َهَاعَت نبل لق و [ بعدا مث ] ٠ ةعبس يدسلا نع و - لبجا عبرا تناك ليق

 11 1 ال0 وك مال عرش رطل حار ناس ين هو كو هع 3
 ,هونيالو دايحالا دعب ةيلع سبني آل اهااحو اهتائيه و اهلكشا فرعي و (لماتيلا تلق - اهدنشاب نإ دعي سفن

 اهءازجا قرفيو اهعظقي و اهشير فنثيو اهحبذي نابرمأ هنا يفرد - اًهعس فئيتاي لاق كلذا و كلت ريغ اهنا

 اعبر لبجتا للك ىلع لابججلا ىلع اهءازجا لعجت ن نارا مث اههؤر كسمي د ناو اهموحأ و اهءامدو اهشير طلختو

 سمصناف ىلجقا مث اًدَمِحِ تراص/ئتح رغخالا يلا ريطي رج لك نعجن ةلبإ ذاب نيلاعت اهب مسمر الكام

 ةثرمه حرطب فخ هنا هبجو و ديدشتلاب رج و نيتمضب دْرَج ثئيرق و - اهمأر ىلا ةّنج لك نيهنور ىلا

 فذح نم نبال [ ىوقفلي نيذلا َلَثَم ] + فقولا ىرج# لصولل ءارجا فقولا ىف ددشي امك ددش مث
 ابهس تناك امل ةّبحلا نكلو هللا وه تبنملاو ةبح رذاب لثمك مهلثم وا - ةبح لثمك مهتقغن لثم يا فاضم
 بعشتي اتاس جرغت نا لبانم عبس اهتابنا ىنعمو - ءاملا ىلا و ضرالا ىلا دّنسي امك تابنالا اهيلا دنسأ

 ناف -رظانلا ينيع نيب ةلثام اهنك فاعفالل ريوصت ليثدتلا اذهو ٌةاينس ةدحاو ليل كتم نسلم

 0 ةرذلار خلا ىف دوجوم وه لب تلق - دوجوم ريغ لثمملا و ليثمتلا اذه مص فيك تلق
 ليبس ىلع احيع<“ ناكل دجوي ملول و غلبملا اذه اهبح غابيف ةلغملا ةيوقلا ىضارالا نيفاؤول قاس ثخرف

 عيسو لاق امك ةلقلا عمجب زييمتلا نم هقح ىاع تالبنس عبس ليق اله تلق ناف هدرا راع

 هنتوا اهعقاوم ةرواعتم عمجلا ةاثم) عوقو نم نم ءورق ةَدلَل هلوق دذع ا اننراذك تكل ضخ ا

 فعاضي وا - نيقفخملا لاوحا تراغتل قفنم ىلا ل ءاشب نمل ةفعاضملا كلت فءاضي ىا نا ع تك

 هناسحاب هيلا نسحا نم ىلع دتعي نا [ ىملا ] * تللذ بجوتسي ىمل اهفاعضا اهيلعديزي و ةثاملا عبس

 7 مم - .٠ م0. .٠ 0 . و . ٍ 2 .٠

 ناو « رعش + مهضعبا و اهوسناف ةءيذص متعنص اذا نولوقب اوناك و هلاقح هيلع برجوا و هعنطساإ هنا ةيريبو



 )م

 مآ دل ةروس سادات هيا َكََعِحَتلَو َكرامح ىلا رظناو ” ةَدَسَنَي مل كيارَشو فماَعط ىلازظلاك م ,اع ةلام َتَنِدَلْلَب لاَ

 9 يع دا م ا
 9 0 (1 09 م م هرم دود 8 ىو” ©

 ب كلر ايذج امك بنذعلاو نيتلا دمعت اًدِيلو | اريصع هبارشو ابذعو اذهت ناك ةماعط نأ يورو - - موي ضعب وأ

 ءاه اهمال نال نيبجولا ىلع ةنسلا نم ةئاقتشا و تكس ءاهوا ةيلصا ءاهلا و رهغني مل [ ُهَّدِسَنَي مل ] * هلاح ىلع

 ةلع فرح ةنون ثاقف نونسملا محلا نم نّدستي هلصا ليق و - ناصزلا رورمب ريغتي عيشلا نا كلذ و واو وا

 ناك امك ةلاحب وه ينعي هيلع ترم ينلا نوذسلا ةيلع رمت مل لس ما ىنعم كي كازوجأو يزاجلا ىضقت.

 مكي ملأ يبا أرقو - 0 مك بار اًده و كماَعَط ىلر طا هللا دبع ةءارق يف و - ةنس ةثام ثمبلي مل هناك

 زوجي و  هطبر دق رامح هل ناكو ترن و هماظع تقرفت فيك [ كلرامح ىلارظناو ]*نيسلا ىف تلا ماغداب

 ءاص الو ففلع ريم نم ماع ةئام هْشْيَعَي نا تايالا مظعا نم فكلذو ةنطبر امك هناكم يف املام. هيلا رظنا و ناري نا

 در تر لع ف ال [ ساشا هيأ َفَلَعِجْدلَو ] هريغتلا نم هبارشو ةماعط ظفح امك

 ريظ نع اذه اهني لخاف ةدرونلا اوتاه لاقف هوب ؛ةكفر يزرع انا لاقو هرامحأ ينكار و ىتا ليقو . هعم ام.

 كللذف ريزع لبق نحا ارهاظ ةيروتلا أرقي ملو هللا نبا وه اولاقن افرح مرخ امف باتكلا ىف نورظني مهو هجاق

 ءةنس ةئام ثيدح اولاق ثنيدحب مهثدح اذان 20 اخويش ةدالوا ىأرف هلزذم ىلا عجر لِيق و - ةيأ هنوك

 ع 58 فيك ] مه دايحا نم بجعت ىيذلا ىتوملا ماظعوارامحتلا ماظع ئه ماظعلا ىَلارظناَو

 عفرن و اهكرحن ىنعمب ءازلاب ئيرقو اررشنف مهرشنا ىنعمب 0 نم اًهرْشْدَو سلا ارقاو ب ايي
 دعم سم هل

 ارو يهل اذان جل كيلر ةروادقت مص[ نسبت | ةلعاكو + بيكرتلل ضعب ىلا اهضعب

 ل 00 وا نك ل اهل سنا رم تي

 ا هل فب نسال ا را 0 ءايحا رما ينعي ةيلع 0 نيت املف زوجيو - !ديز ااا

 ثق ناف - ماغا ليف هللا دبع أرق و -رمالا ظغل ىلع نلت نوت ٠ لوعفملل اداديإلا ىلع هَل نبت املف

 « ارفك كلاذ ذا نكي ملو فسعبلا دعب مالكلا ناك تاق - هللا هملكي نا موسي فيك ارفاك راملا ناك ناف

 ٍبيِجُمل تلذ - اًناميا سانلا تبا هنا ملعدق و [ نموت لو ] هل لاق فيك تاق ناف - ينرصب [ئنزأ ]

 0 ىلب انعم و يفنلا دعب امل باجنا [ 00 ]و + نيعماسلل ةايلجلا ةدئافلا نم هيف اج

 عسا ةلدالا رهاظت و لالدتسالا ماع ةرورضلا ملع ةماضمب ةنينامط و انوكس ديزيل [ يِبْلَق ىُدمَطَيل نعل و ]

 داراف يرورضلا 5 فالخب كيعشتلا هعم زوجي لالدتسالا اع نالو ىنيقيلا و ةريصبلل ديزا و بولقلل

 فرذدحمب تلق نقبل ين مهل دالك ناكل - كيكشتلل ةيف لاجمل ينربقلا بلقلا ةذينامطب

 ؟ بكفر انك )كي زواطواظ ليت [ٍرْيطلا ىم ةعبرا كف ] « بلقلا ةنينامط ةدارا كلذ ثلأس نكل و هريدقت

 عرع



 " ةوقجلا ةروس

 هزجيلا
 ا ع

 ( اال

 96 00 >ٍ ري | هم 2 2 5226 67

 © نرداخ اهيف مه * راذلا بعت كئلوأ * تماظلا لا رولا سم 0 توغاطلا 3

 ل 1-3 5 هعم م1 0 -

 تيمي و يح يذلا يبر , مهربأ َلاَق ذا * كلملا هللا هدثا نا نر يأ مهرب 0 < يذلا ىلا رك ملا

 هيمو < -

 010 م اهب ت تاف را سمّشلاب يناب 5 هربا لاَ َ ثيمأ و يحأ انآ لاق

 00 ِج - 1 6 هدم 6و 5

 ىلالات اشور ا ةيراخ يهو ةيرَق قطز نك] «لبط وَلا ىدتي ل ُهللاَو ا
7 

 05 موممرومد يمر م مص 527 مم سم ه2 مص عمل

 ” مويضعب وا امهوي تب لد تنبَل مك لق 5 كنب من ماع نام ملا هناا اهترم دعب هللا هذه 0

 ا

 اوجرخت ىنح اهلح ىنم هل ميقفوي و مهيدي امب مهل تعئو.؛نا :ىنيدلا ئف هنشلا نم مهجر ىنينمؤملا ب - م ص : 1 :.

 لين مهل ربظت يناا تانيجأا روذ ] مواوجرخا ىنيطايشلا مهءايلوا اورف نيذلاو ىنيقيلا روذ ىلا اهنم

 .مرعم م مل آرصاا مه

 [فىلملا هللا ةدتا نا ] ءغب ذر ةرفكو هللا عرب ةحاتم او بعتتا مالو ةبجشلا و ككشلا تاملظ

 هثروا و ةرطبا كملاملا ءاتيا نا ىذعم .ى كلما انا 1 روع امهدحا - نييجنو لو جاب قاعذم

 ياا 5<

 هدتا نا ىلع ركشلا نم هيلع بجو ام عذوم هير ين ةجاحملا عضو هنا ىلع وا - ىلذل ب جاحف وتعلا و ردكلا

 بحل ناك مم هنأ ديرث ةيلا تنسخ ينال نالف ي ىذاداع د امك كلذل ثناك ةحاحملا ناكف ىلاملا

 : 3 1 ١ م مو سود <

 ّب بلغ امم هات نالوق هيف تلق 0 2 هللا ىو نازاج فيك ثمل 1 05 2 17

 (لاَق نإ ]و « هدابعل اناختمإ كلم ليق و - الف طياستلا و بسياغتلا اماو عابتالا و' مدخلا و لاملا نم طلست و

 لتقلا نع ء يفغأ دبري [ تيما و يحأ انآ ] ٠ تقولا ىنعمب لعج اذا ُهنثا نأ ىملدب را ساحب

 حل لقتتنا نكل و هيف هجاحت ما قمحالا ةبارج عمس امل ميهربا نكلو اديتع ضارقعالا اكو لتفآ و
 كلا ةجح نم لداجما لاقتنالا زاوج ىلغ لياد اذهو عبي لوا هتوبيل باوجلا كلذ وعن ىلع هيف

 مح سل ها 2

 ةحاحمل| وده كنناك ليق و برد نزوب اتمهجف ةويدح وب با أرق و - رياكلا مهرب باغف عال 5 يذلا تيبيف

 كيرثو -

 يبر لاثث هيلا وعدت يدلا تلفر نم ءا لاقن ةقرسصا ى 1 ييسل | نم ةجرخا مث 5 هنكس و مانصالا رسك نيح

 ها

 امهيتلك نايل ملا ةلالدل فدعا رم يذلا لثم تيارا'وا هانعم [ يهلك وأ ] ٠ تيميو يب يذلا

 رص يذلاك وا هرج ا يدلاك كح ار ١ ليق مناك ظفالا كود لى دعملا خئلع لمحي نإ رد و بوعد ملك

0 

 ند ىنلا ناعبتسلا ةماكلو كلاس ىف دورمتذ ع ماظنتنال رداظلا وه و ثمعبلاب ارفاك ن ناكراملا و ٍةيرق ىلع

 و 27

 هيلع ميهربا هياط امك ةريعب 30 ىتوملا ءاهحا نياعي نا دارا رضتخلا وا ريرع وهب ليقوم الست ملل
 م 59 5 8 5 00 3-0-6 ل , 0 هع لب 5

 ةيرعلا وبي يحملا..ةردقل ماظبتسا,و,يدايسالا ةقيرط,ةفزعم| نع زجعاب فارقعا [ عت . ىناب] ةلوقاو: «.مالللا
 7-17 8 - 8 مل هه امم مو

 نئلغ 0 ىده و] ٠+ فرللا اهنم ج ارح ينل ١ يه ليقو - رصدتخا هيرخ نيح سدقملا ثيب

 2ع 5
 دام كني فلاش وإ يعض تام ا ىظلا ) ىلعدانب [ موي !١ ضعب وا ا « لعب اميف كريسفت [ اهشورع

 لاقي لو تلا لو ةيقن تار تفتلإ مث اموير نيضشلا[ىلا رظنلا :نبق»لاقنا نييدشلا» ةقبيغ لبق ةنس



 (11ا )

 2و3 همس حشا سا سا < مدع 5 هب ١ .٠ ماو و

 مةرقدلا ةروس ابتنييللا دقق هللاب نمي و( توغ دئاطلاب ا 56 0-0 1 1 3 * نيدلا ىب ةاركأ 1
 هاا ا - ه. ىو - سا هب 547 1 2 ارا

 0 5 ا 1 ىلا

 كلّها و دلو اهملع يلع اي ةليل ىيعبرا ةرحاس الو رحاس اهلخدي الو اموي نهثلث نيطايشلا اهّثرجنها الإ راد

 ملس و هلأ و هيلع هللا ىّلص مكّيبن تعمس هنع هللا يضر يلع نعو - اهنم مظعا ةيأ تلزن امف كلاريج و

 |١ ةْثجلا لوخد نم هعنمي مل ةبرتكم ةولص لك ربد يف يسركلا ةبآأ أرق نم لوقي وه ور يملا داو ىلع
 و ةراج و ةسفن ئاع هللا هنمإ همجضم ذخ) اذا اهأرق نم و دباع وا قيدصلا اهيلع بضاوي و توملا

 هللا يضر يلغ مهل لاقف نارقلا ىفام ٌلضفا مههلع هللا ناوضر ةباحصلا ركاذت و - لوح تايبالا و ةراج راج

 مدارشبلا يس يلع اي ماسو هلأ و ةيلع هللا ىلم هّللا لوسر يل لاق لاق مث. يسركلا ةيآ نع متنا نيا ةنع

 لابجلا ديسو لالب ةشبحأا ديس و كيم مورلا ديس و املس سيرفلا ديسو رخآ الو دمحم برعلا ليس و

 امل تلق - يسرللا ةيأ ةرقبلا ديس و ةرقبلا نارقلا ديس و .نارقلا مالكلا ديسو ةغمجلا. موي مايالا ديس و روطلا

 روكذعال و ىمظعلا هتافص و ةديج*ت و هميظعت و ىلاعت هللا ديحوت ىلع اهلامثشا نم صالخالا ةروس هل تءاضف

 ةلرنم اهالءا و مولعلا فرشا نا ملعي اذهب و راكذالا رئاس نم لضفا ناك هل اركذ ناك امق ةزعلا بر نم مظعأ

 هارْكا 2] « ةدّسحمم اهاقلَت نينارعلا ناسف هئادعا ةرثك هنع كّدرغي الو ديحرتلاو لدعلا لها ماع هللا دنع

 ةلوق ةوحن و رايتخالا و ا اع نكل ورسقلا و رابجالا ىلع ناميالا رما هللا رجب مل يا [ نيدلا ىف

 نت ممصسعل يهمها هع م مل سهم د

 ءاشول يل نينِمْوَم ار , ىنَح سنا ل حيدان !اعيفجلا جاك ضرألا 7-5 نم ىمأ كبَر ءاشول و ئلاعت

 ريم هت يغفل نم دْشرلا نيت دف ] راقت ىلفير مقا ةلرأ لالا ! .هذكل و ناميالا ىلع مهرسقت

 ناميالاو  ماصللا را ناطيشلاب رفكاراتخا نمف [ توغاّطلاب نكي نمف .] .. ةحضاولا» لئالدلاب رفكلا نم ناميإلا

 |ذهو اهعاطقنا يل اهماضفنا نوماملا محملا قيثولا لبحلا نم [ ىقولا .ةررعلاب اب كسمنسا دق ] هللاب

 معين هذيعب هيلا رظني هناك عماسلا هروصتي ىتح سوسحملا دهاشملاب لالدتسالا و رظنلاب. مولعملل ليثمت

 خوسنم وه مهضعب لاق مث نيدلا ىف اوهركتال يا يبنلا ىنعم يف رابخاوه ليقو -هب نقيتلاو هداقتعا
 در 50 0 3 3 1 . مم هو 601 2-2 د

 ءاداب 2 اونصخ مهنال ةصاخ باككلا لها 06 ليق و ميلع ظلغاو يريعمادنولل و راعكلا هماجو هلوقب

 ىلص هللا لوسر ثعبي نا لبق ارصنتف نانبا فوع. نب: ملاس ىفب نم يراصنال ناك هنا يور و.- ةيزجلا

 لا 3 - 00 1 5: 0 ا ا 3

 5 0 .٠ : 26 . 5 ء طل 1 5-10 0 1 - ف

 تلزخف رظنا انا و رانلا ىضعب لخديأ هللا لوسر اي يراصنالا لاقف ملس و هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 - 0 1 - .٠ 6 هو ا سم 2 # م <! 0

 نم ةدييات و ةفطلب مهجرخا ىتح مهب فطلاي اودموي نا اودارا يا [ اود قريدلا" يلو ىللا | ء ايها

 4 و . 5 "مس سم 2

 او هللا وا - كلذ سمع ىلع مهرما رفكلا ىلع اوممص يا [ اورَمَك يذلا و ] * ناميالا .ىلا رفكلا



 ” ةرقبلا ةرؤس

 م هزعلا
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 "م الا داع ك0 يذلا [ْذ نمت م ضر ىف نك ترمسلا ى 0 ذا 0 م و و دنس هدخأت) ري
 082 مج

 ل
 همموم ١١6 معا هع 2 همم موربو و مرض رع زن ساه 61142 هو اع ت7 صايم

 *ضرالاو توشيبا ةييسرك عسر داش امب 1 5 نم ع ليدتخب طلو 31 0 امو مهيديا نوب ام ملعي

 تا ا ل

 مود م ووووم ” س

 6 طي يكتم : يضعح دونا

 مدقتيام [ةّئسلا ] و « معلا و ماعلا ئرق و - هظغحو قلخااريبدتب مايقلا مئادلا [ موي ]و ٠ ردقي و ملعي نا

 ىف ٠ تقرف ساعنلا هّدصقا نانسو ه رعش ه ىلماعلا عاقرلا نبا لاق ساعُتلا ىمسي يذلا روتغلا نم موفلا

 لاجتسا ىلذ ةيلع زاج .نم نال مويقلل ديكاتوهو مون الو ساعن هذخاي ال يا ه مئانب سيل و ةّنس هنيع

 ودبوام ان مانيإ ةيرلا بلطك, هموق نم كمللذ ناكو ةكئالملا لأس هنا ىسوم ثيدح هنم و  امويق نوكي نا

 يلع هلللا تلاوه هان ٍنيتوامم نيتروراق تلديب دخ لاق مث مافي هركرتيالو اثلث هوظقوي نا مهلا هللا

 َضرالاو تاومسلا كلسمأ ينا هالؤهل لق هياا ىحرا مث اترسكناف ىرخالا ىلع امهلدحا برضف ساعنلا
 ادع ناو هئايزنكو جرش يروم جل لت لك تورم الازل ساعن وا مون ينذخا ولف يتردقب

 ومو

 ماعي ] » ا العلا ىف هل نذأ اذا 0
 هعدم ها 6ه ىم تو سس

 0 هم نعد ةملع نم. ] ه ءايبنالاو ناس سا 57 مه لاح | ءالقعلا
 سا هر 2

 203 رهو

 29 تس او 31 ماب اولا كا هلوقك ؛دعاق األ و اهو لو

 هنو هلوق ىلا ىرت الا يسح ليثمت و هناش ةمظعل لييخت وه امنا نيميو ىطو ةضبقروصت ريغ نم هنيميب

 ر- ملاعلا يسركوه يذلا هنكمب ةيمست ايسرك ملعلا يمسو هلع عسو يناثلاو - ردك ّقَح هللا اورد

 ىدي نيبوه ايسرك قلخ هنا يور ام عبارلا و - كللملا يسرك وه يذلا هناكمب ةيمست هكلم حسو كملاثلا

 لو[ «نذويالو ] « شرعلا وه يسركلا ىمسحلا نع و عريش رغصاك شرعلا ىلا وهر ضرالا و تاومسلا هنرد شرعلا

 ىلملا [ ٌمْيظَملا ] ناشلا [ يال وهو ] « ضرالاو تاومسلا ظفح [ امهم ] « هيلع قشي الو هلقثُي
 ىهرالا ةلمج اهنم ام تلق  فطع فرح ريغ نم يسركلا ةيأ يف ٌلمَجلا تبترت فيك تلق اف - ةردقلاو
 1, !| لوقت امك ناكل فطاع امهنيب طسوت ولف نيبملاب دحنم نايبلا و هيلع ثبترت امل نايجلا ليبس لع ةدزاو

 ةنوكل ةيناثلا و  هذع اس ريغ هيلع انمْيَيم هنرك و قلخلا ريبدنب همايقل نايب ىلوالاف - اهتاحا و اصعلا نيب

 بجرتسملا:مهنم ىضترملاب هملعو قلخلا لاوحاب هقطاحال ةعبارلا و - هناش ءايرجكل ةثلاثلا و - ةربدي امل اكلام
 5: تتلق نأ - هردق مظع و هلالجأ وا اهلك تامولعملاب هقلعت و هملع ةعسل ةسماخلا و  ىضترملا ريغ و ةعافشملا

 -  . 8مه - .٠ 2 5 5 1 : ١ 3 3 ٌ
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 .٠
 مهدعب نم ن هذآ دنت اه هللا اءاشرول و * سدقلا جورب ةندياو ثديبلا ميرم نبا ىسيع اًنيِتا و
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 ع لفقر ماكل ديما ملا 01 سارا ا يلا اهيا © ديري ام لعفي
 22- حج ريب 2 1 سدو وو 269 62

 يلا وه الا هلا هلا هلأ © ىنوملظلا مه نورفكلا و

 لجرلل لاقيو سبتلي 9 يذلا زهمتملا و هبتشي ال يذلا معلا هنا ىلع ةداهشلا نم هيف امل ىفخب الام

 علم منا نوكمن لاعفألا نم هوحنب رشا 00 يذلا هب ديري مكضعب وا مكدحا لوقيف اذه لعن“ نك

 اىركانل تنك شارل لاق مث ةغباذلا و اريهز ركذف سانلار عشا نع ا هبحاصب وذا و هب معيرصتلا

 امهريغ و ادمحمو ميهربا ديري نازوجبو - هرما مْصْعُي ل يسفن تركذل تُدش ولو لاق ولو هسفن دارا تملاثلا

 انركذف ءايبنالا لضف ركاذتن نجسملا ىف اذك هنع هللا يضر سابع نبا نعو - نا مزعلا ىلرا 0

 هللا لوسر اذلق و ءامسلا ىلا هعفرب ىسيع و هايا هللا ميلكتب ىسوم و هتلُكب ميهربا و ةتدابع لوطب اهون

 لاقف لخدن ءايبنلا متاخ وه ورخات امو هبنذ ىم مدقت ام ةلرفغ و ةفاك سانلا ىلا كعب مهنم ٌلضفا

 طق ةئيس لمعي مل هنا هلا ايركز نب ىيحب نم اريخ نوكي نأ دحال يغبذي ال لاقف هل انركذف متنا مين

 تايآلا نم اهترا امل تلك 3 - .ركذلاب ءايبنالا د ماس ها انج ميمو

 نم ةياوه و لضفلا نم مياكتلا لعجح ثيح ليضفتلا ةهجحو هللا 1 دقل و ةرهابلا ت ندم ةميظعلا

 ليلد اذهو ليضفتلا باب يفركذلاب اًضخن ثاوألا ماظع نم ايتوا ام ايترإ دق نايبنلا ناذه ناك الف تايلا

 يذلاوه ملسو غلا و هيلع هللا ىلص انين ناك املو ةريغ ىلع لصف دقف مهنم تايلاب ليضفت دي قنا

 مهلا عفادم ريغ لضفلا تابصت زارحاد كل دوهشملا وه ناك اهمظع و اهترثك يف دحا توي ملام اهنم ىتوا

 مهفالدخال نسرلا دعب نم [ نيد ىلع لويس ءاجلا ةيشم [ هللا ءاشولو ] * نيدلا موي هتعافش انقزرا

 ؛ايبناا نيد همازتلال [ 0 مولمت اوفاتحا 5 لو ]ءاضعب مهظعب ريفكتو ميبهاذم بعشتو ىيدلا ىف
 انهو صا ماع 52 24 - وو

 1 ري اميل دعي هللا نعل و ]« ديكاتلل ةررك [1زلقا امرها ك[شاولاو] < منع هضارعال [قردك 2

 2 ل لبق نم ]© هب ديعولا لاضتال بجاولا قافنالا كارا [مك انكر امم اوقنا ] « ةمصعلا و ناذخلا نم

 [ َةَلْخو ] هنوقفنت ام اوءانبت ىنح[ هين : َمْيِب 1 ] هنلل قافنالا نم مكتافام كرادت ىلع هيف نوردقتال 18

 عفشي اعيفش اودجت ل اينسعلارا 0 ىف ام منع طخ نإ مقدرا راو هل مكءالخأ مكحماسي ىتح

 نور ااا نوملظلا مه 5 نورفكلا و ]*ريغ » لضفلا ةدانز يف همث ةعافشلا نال ا
 | ل

 لعج هنالو , محب مل نم و 2 ا مو معا © ةازرخلا اي 0 ررفكلاو ل اهي قرذل ظلا مهي وكلا
 ى«رعع ا شم م هر ام 0 مم َس

 م ل ل ا ؛ نيل نيكرشمأت ل لو و هلوق يف راقكلا تاغص نم ةركرلا كرت
 مصي 00 يماكتملا حالطد) ىاع وه و ءانغلل هياء ليبس ال ىذلا ىئابلا [ يَ زن » عفرلاب ةعافش الو

- 
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 ا عمود خادم معو و صلإ سا سموب روم سمر هدو مد

 لاله ل ايام هم فلا 0 دج هللا ذاب ١ مهومزيف
 اف 6-2

 * قعلاب كليَلع اهو هللا تبا كلت 6 ىيملعلا ل لشق ود هللا كلو ضرألا دس ضدي ؛ مهضعب

 | سن مرر صوص مريس سربإ] سوم ه2 همرعم ]د مو م مى عم
 دس

 مهضعب عر رهللا ملك نم مهنم ” ضع ىلع مهضعب انلّمقف لسرلا كلت © َنيلَسرمْلا نمل كذا و
 ” تجرد

 هنضِيب تناك و داع نب قيامع دالرا نم ةقلامعلا نم رابج [ ترلاج ]5 » شطعلا مهبلغ و مههافش تّدوسا

 ءاقلا و بواقلا ةرق نم برحلا ضحادم يف هب تبثن ام اذا بهو [ اَنَماَدْنَأ ثنو ] « لطر ةئامثلث اهيف

 هينب نم ةنس عم تولاط ركسع يف دراد وبا ىشيا ناك * بابسالا نم كلذ وحن و ردعلا بملق يف بسعرلا

 تراج لتقي يذلا وه ىشيا نب دؤاد نا ليومشا ىلا يحرأن مذغلا عرب ر يغص و هاو مهعباس دّواذ ناكو

 لتقت ىنا هل تااثو ءام<؛ نا اهنم دحاو لك هاعد راج+ا ةثاثب هقي يفرم دق و ءاجف ةيبإ نم هبلطف

 هلتق نارا هدسح هنا يور و - هّنذب ثولاط هجوز و هلتقف تولاج اهب ىمر و هتالخم يف اهلمعف تولاج اذب

 ىلع ليئارسا وذنب تعدتجا اهو اهبراغمو ةسئقملا ضرالا قراشم يف [ كمل هللا ُهنْناَو ] « بات من

 باردلا و ريطلا م الك و عوردلا ةعنص نم [ اشي امم 0 « ةوجنلاو [ ةمكعلا و قانا لايفطت كلم

 بلاغا مه مهداسف مهب فكي و ضعجب ساذلا ضعب عفدي هللا نا لولو [ سدا هللا عند كولو ] * 0

 رمعيام رئاس و لسنلا و ثرحأ١ نم اهعااصم ثاطعت و اهعفانه ثلطب و ضرالا تدسف و نودسفملا

 ىنيملسملا لتق و اهيفرافكلا تمّيعب ضرالا تدسفل راقكلا ىلع ىهماسملا رصني هللا نا لول و ليقو . ضرالا

 ىنعي [ هللا ثيأ كلت ] ٠ ضرالا لها لصوتساف ةطغسلا تلزن و رفكلا معل مهب مهعفدي ماول وا

 ةيالاب هراهظا و تولاط كيلمت و مهئايحا و ممتثاما و فولاا ثيدح نم اهصنقا يتلا صصقاا

 ئدلا, نيقيلاب [  قلاب ] « 'يبص دي علع ةربايجلا» ةبلغ و: ءامملا/ نم, كزباتلا لوزن يه تبا

 فرعت نا ريغ ىماهبربخت ثيح [ نيلسرملا نمل كدإَو ] « كلذك مهبتك يف هنال بانكلا ّله) هيف كلشي ١

 وا ةروسلا ىف اهصصق تركذ ينلا لسرلا ةعامج ىلا ةراشا [ لسرلا كللت 0 م باك ةءارقب

 ٠ تانسحلا ىف مهلضافت نم كلذ بجيا امل [ تسمي هت ديرلل نه هللا لوسر دنع اهماع تبن ينلا

 هللا لَك يرق و - ماد ارانادر وينر وي اي سرب نم هملك ناب هللا هلمقف نم مينم [ هللا ملك ممن ]

 مصعب عفرر ] . ةملاكم ىفعمب هللا ميلك مهلوق هيلع لدي و ةملاكملا نم هللا ملاك يناميلا اردو ببصنلاب

 رهلظلا و ةريثك تاجردب مهفم لضفا لضفلا ىف مهتواغت دعب ناكف دايبذالا رئاس ىلع ةعفر نم مهنم و يبإ [ تاجرد

 تايالا: نم دجا هني ملام يترا ثيح مهيلع لّظفملا وه هنال ملس وةلإ و ةيلع هللا ىلص ادمعم كارا هنا

 ىتواام رئاس ئلع اغينم الضف هب ىفكل :دحو .نارقلا الا توي ملول ورثكا وا ةيا فلا ىلا ةيقترملا ةزئاكتملا

 هردق ءالعا ر هلظف ميخعت نم ماهبالا اذه يفر تارجعملا رئاس نودرهدلا هجو ىاع ةيقاجاا ةرجعملا هزال ءايبنالا
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 9و ج 2 هام هور 6 هه هدورر ةه مرتو همام
 نمف خب ميلك هللا نأ لَك وكلاب ثولاط لست 5 ّ نيذعؤم منتك نا مكل هيل كلذ يف نا

 0 وير ل دو 0 0 نم ا 6 هناك  ةمعطي مل نمو ” ىنم نيا هلم برع
 رجس سخي تس وو هع ءو ع سدو ريل 2

 هلل رم ملأ ىنونظي يذلا لق " هوت و و تولاجب مول كك ّعقاَط ّآ اولاق ةعم اوذما َنيدّلاو وه هزواج املف :

 © نيرجصلا حم هللا هللا نذاب ريتك ُةَنف تبلغ ليلك ةّنف ةّلف نم مك -
 لشهر ل

 الْضَم هلّصَف نوكي نا زوج و - الوصف دلبلا نع لصف ليقو - لصفناك يدعتملا ريغ ممح يف رام ىتح

 جرخب ال هموقل لاق هنا يور - دونجلاب هدلب نع لصفنا ئثعملا و - امهرحن و فص و فقوك الوصف لصق و

 يغنبا )و اههيلع نبي مل ةأرماب جوزتم لجرالو ةراجنلاب لغتشمر جات الو هنم غرفي مل ءاخب ىنب لجر يعم
 8 دا اولاسف ةزاغص اوكلسو اظبَق تقولا ناكو اغلا نونامث هراتخا نمم هيلا عمتجاف غرافلا طيشخلا باشلا الا
 نير : أدقبا نمف [ هن برش نم ] رهنلا نم هومكخرتقا امب [ ماتم هللا نإ] َلاَقف ارهخ مهل هللا

 هضعب هناك ينم ىنالف مارق نم يعم دحلم و يب لصتمب سيلف [ ينم سيف ] هيف عرك ناب ريخلا
 محطم هقذب مل رصاو |[ مط مل مد ]* يعايشأو يتلمج نم سيلف داري نا زوجبو - امهداحتاو امهطاتخا'

 فيك ىئرتالا * ادرب الو اًحاقن معطا مل تيكش ناو © ع لاق هق اذمل عىييشلا معط هذم و ةقاذ اذا عيشلا

 فرت نم هلي لها هب يلب ام ءالتبالا نم ةوحنو ًاضامَع ثق ام لاقيو موذلا وه و دربلا هيلع فطع

 ناك ناو يبذلا ى م رابخاب ت ثولاط كلذ فرع امنإو بمعما و هنم نشا وه لب اًعْرُش ناتيحلا نايتا عم ديصلا

 [ فردا نمل ] هلوق ينثتسا امم تلق ناق - نوكسلاب رتب ' كيرقو - يحرلابف مهضعب نع لئوري امك ابن
 ةيانعلل تدق اهنا الا ةرخاتملا مكح ىف ةيناثلا ةلمجلا و ينم سلف هْنَم برش نمف هلوق نم تلق

 ةفرغلا فارتغا يف ةصخرلا دعا َنوُنجصلا #2 اه نيذلا و اونما يذل نأ هلوق ىف نوُنبصلا و مدق امك

 متعلاب ةَفرغ كيرق و - [ مهنم اب 1 هيف اوعركف يا [ هلم اًوبرَشَ ] غلرق ةيلع ليلدلا و ع رركلا نود ديلاب

 ىنعملا عم مهليم نم اذه و عفرلاب ليل ا | شنعلا و ىبأ أرقو دا فورغتلا ققنعمب م يضلا ور دضمل كمي

 هوعيطي ملف ىنعم ين هدم اويِرَعَ ىنعم ىناكاملف ةيبرعلا ملع نم ليلج باب وه رابناج ظغللا نع ضارعالا و

 كىَوْسَم الا لاملا نم * عدي م !« ع « قدزرفلا لوق هون و رمثم ليي ةوعيطي ملف ليث هناك هيلع 0-3

 ةقرئاو ما هائل ترلاط جما ارسال احلصو ١ ثيم الإ لاملا نم قبي مل لاق هناك ٠ فلجم وا

 اوبصن نيذلا منم صلُخلا ىنعي [ نوُلظي نيذلا لاق ] ليلقلا ىنعي [ اوْهَمأ فاو ] « ةجررشع
 نوفلتخ# نوئمؤملا و هللا نوقلُي و بمبرق امع نودهشتسي مهنا اونقيت يذلا را هونقيا و هللا .ءاقل مخيعا نيب

 يلا و اولزخلا نيذلا ريثكلل انَل َةقاَط ١ أوافق يف ريمضلا ليق و - ةريصبلا .عوصن و ىيقِلا ةرق ف

 لازخنالا ىف مهرذع كلوا ربظُي امهنيب ربخلا و كلذب اولواقت مهناك هعم اوتبث نيذلا ليلقلا مه نونُطَي

 خم اوبرش ىيدلاو ةتواد 1 و ةيرشل للحرل !| ىهعكت كنناك ةفرغلا نا يورو 3 هب نوردتعو ام ءالكط مويلع كريو
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 هر يت مع ىرتم سام س 2 2 هام رتمورع 6 هو نيل 0 ل اور

 مهيب مهل لاق و © ُمْيلَع عسساو ل "ا 50

 ع 2 سا تاما 2 ةوعازإ انا 2 هس يدر” ”هءعموه مس ىد مى 6م

 اوركذ امم عفنا ي ىنيتساصم ركذ ,ث هلل مكح ىلع ضارتعا ) و مكفم ملاصملاب م ماعا وه و مكيلع هراتخا يذلا وه

 هلجال ةوجاط امب ةفرعملا 5 دارملا نأ ٌرهاظلااو ةماسجلا و طوسجملا م اعلا امهو لاملاو بسنلا ى

 كلملا نا كلذ و بنو هيلا يحرأ دق ليقو - اهريغب و تانايدلاب املاع نوكي نا زوجت و 53000

 هن ةراهج ىنيعلا ةلمي اميسج نوكي ناو هب عفتنم ريغ ىردزم لهاجلا ناف ملعلا لها نم ىنوكي نإ نبال

 هدي هميناك مثاقلا لجرلا نا يور و - دادتمالا و ةعسلا [ةطسبلا و ]* بولقلا ىف بيشو سوفنلا ىف مظعا

 هكللملا دلصتسي ل عرانمريغ هل ٌكلاملا يلا [ سي نم ةكلم ينوي ] ء«هسار لانين

 نمب [ ميلَع ]«رقفلا دعب هينغي و لاملا نم ةعس + سيل نم ىلع عسوب ءاطعلا و لضفلا [ مّسآو ُهللاَو ]
 يذب سوغن نكست تناكف همدق لتاق اذا مالسلا ةيلع ىسوم ناك ونون قون [ توبانلا ] « كلملت هيفطصي

 سار اهل ثوقاي وا دجربز نم هيف تناك ةروص يه ليثو -ةنينامطلاو نوكسلا [ ةنيكسلا ]و* نورفي الو ليثارسا

 اونكس و اوتجث رقتسا اذاف هعم نوضمي رهو ودعلا وحن توباذلا فريف نآدَك احاذج و هيندكا كنتور رولا لئارك

 اولالا ضاضر يهآ ُةّيقَب و ]+ ةفافه مروا ةجو اهل ناك ةذع هللا يضر يلع ىعو -رصخلا لزن و

 مهو هلمحت ةكئالملا هب تلزنف ىسوم دعب لل ع را عييش و ةهبايث و ىسوم اصعو

 هدعب ليئارسا ينب ءايبنا عمو ىسوم عم ىناك ليق و - ٌتولاط هللا ءافطصل ةيآ كلذ لي ةيلا نو رظني

 فمي نا هللا دارا املف تولاج ضرا يف نكف ٌرافكلا هيلع مهبلغ ليئارسا ونب ُثرْيَغ لف هب نوحتغتسي

 نيرون ىلع ةوعضوف انر ,يظا نيب توباتلا:ببسب اذه اولاقف ىئادف سمخ ككاه ئتح ذالبب مهباصا تولاط

 ٍْض عرذا هلت نم اون بمهنذلاب اهومم ردا بشخ ىم ناك ليثو - تولاط ىلا ةكئالملا امهفاسف

 تلق - توباتلا نزو ام تلق ناف -راصنألا ةغل يه و ءابلاب هوباَتلا تباث ىب ديز و يبأ أرقو - نيعارذ

 فوزعم ريغ بيكرت هذالو قلق و ساس وعن هتلقل الرعاف ىنوكي الف الرعاف وا اًتولعُك نوكي نا نم ولخب )

 هعيوت و دايشالا ةيف عفوت فرظ هذال عوجرلا وه و بولا نم تراعت اذا وهف هيلا فررعملا كرت زوجي الف

 وهن ىاهلاب أرق ىم اما و - ةتاعدوم ىم هيلا جاذنح# امين هيلا عجري هبحاصو هنم جرخ# ام هيلا عجري لازي الف

 كللذل و ةداّتزلا فورح نم امهناو سدهلا ىف ام.عامتجال ءانلا نم الدب ةءاه لعج نميفاالا ةدنع لوعاف

 ةلمحب عرق و -بسبرغ وهو ديدشتلا و نيسلا متغب ٌةَْيس لامسلا وبا أرقو - كيناتلا هات نم ثلدبا

 نبا وه نارمع نأ امهدعب 1 يدب نم ءايبنالا تلق - [ نوره لآ و ىسوم ل لآ ] نم تلقى اف > ءاهلاب

 مهتم لآلا و نوره و. ىسوم ةكرت امم داري نا زوجي و - املا بوقعي دالرا نكف بوقعي نب ىرال نب قهات

 لوعفملا فوذحمرثك مث هسفن لصف هلصاو ةزواج و هذع لصفنا اذا اذك عضوم نع [ ّلَصَم ] * امهناش ميخفتل
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 0 هااضا 3 ا ا ا هه 2ءمضمم م

 5207 ل اتا ل لادا مهل بنك نيس له لاَ * هللا ليبسا يف لئاقن اكلم اذل قمعبا

 00 دوما امر همم

 هلل و 0 روت لاكقلا م مخل بست املك“ انئانبا و انرايد نم انج دك هللاٍل دس ف لئاقث ل
 ومما لمس هررو مم مج ل 0

 نحف انيلع كلن ىلا“ كام توئاط مك ثمعب دق هللا نا ممن ملاك و © نيملظلاب ميل
 0 2 همم مم هرم عت لمح

 مكي هدفطما هللا 5 لاَ لاما نم ةعس توي ملو هنم كلملاب قحا

 هرما ىلا يبتننو هيار نع برحلا رهبدت يف ردصن اريما انعم لاتقلل ضنا [ كلم اَنل ثعبا ]+ ليومشا وا

 اك يتلا شريجلا ىلع ريماقلا ىم مّلس و هلأ و ةيلع هللا ىلص هللا لوسر لعفي ناك ام وحن مهيِبت نم اوبلَط

 * مهيلع اريما مهدحا اولعج# نا اورفاس اذا سانلار ما هنا يور و - ةرماوا لاثتما و هتعاطب مهرما نم و اهزبجي

 نيردقم اذل هثعبا يا لاح هنا ىلع عنرلا و نونلاب و باوجلا ىلع مزجلا و نونلاب عيرق [ لاقت ]

 ىلع مزجلا و ءايلاب لاقي ترق و - لتاقن اولاقن كللملاب نوعنصت ام مبل لاق هناك فانيتسا وا  لاتقلا

 ىنعملا و  امهنيب لصان ًطرشلا و [ ًاواتاقث الإ ] ٌمُْيَسَع رجخ و * ًاكلُمل ةفص هنا ىلع جفرلاب و باوجلا

 حقوتا ىنعمب اولتاقت ال نا متيسع لوقينا دارا نولتاقتال مكنا ةعدوتا امك ر مالا له يعي اولتاقتال نا مقيراق له

 نا تيبثت و َريرقتلا ماهفتسالاب كارا و نوئظُم و هدنع عقوتم وه امع امهفتسم ْلَه لذّداَت لاثقلا نع مكنّبَج

 رسعب مثيَسع كيرق و -ربرقتلا ذعم ناسْدأا ىلع ىّنا له ىلاعت هلوقك هعقوت يف بئاص هنا و نثاك عقوتملا

 ضرغ يا و لاثقلا كرت ىلا انل عاد يا ٍ [ هللا ٍلْيِبَس يف لاقت الا انام و ] « ةفيعض يهو ىنيسلا

 رصم نيب مورلا رحب لحاس نونكسي اوناك تولاج موق نإ كلذ و [ انئانبا و 2 انرايد نماَنِجرْخ دقو ] هيف اذن

 ةثلث و ةثامثلث' مهن ليلقلا ناك ليق [ مهم ايت لا ] « نيعبرا و ةثامعبرا مهكولم دانا نم اًورساف نيطسلفو

 « داهجلا) كرت و لاتقلا ىع دوعقلا ىف مهملظ ىلع مهل دهعو [ نيملظلاب يلع ]*ردب لها ندع ئلعر شع

 امل لوطلا نم هنا اومعز و هنمجت و ةفيرعتل فرصلا نم عنتما امنا دؤاد و تولاجك يمجعا مسا [ َتْولاَط ]

 عفدي هفنرص عاذتما نا لا تولوط هلصإ هذم توُلعَف لوطلا نم ناك نا هن زو و مسجلا ىف ةطسيلا ىم هب فصو

 39-253500 اهالامشب و ةطنح اطنح عقفاو. امك انيِبرَع لقفاَو يناربع مسا وه لاقي نا الا هنم ىنوكي نا

 كفيك( نا ] ةلاينازبع نويل ةدجخلا يبس ذخأ ناك اينرع ناكرت انك ررطلا نفر ميجرلا صخرلا هللا مسب

 توي ملو + قحأ نطل و يف نواولا' نيب قرفلا ام تلف نأف هل دا عبتسا مُهيلَع ةةلمتل ركنا وه و نبأ ماو

 ققعملاو - لاحلاواو مكح يناعم امهتمظتنا دقالاح ةعقاولا ةلمجلا ىلع ةلمجلا فطعل ةيناثلاو لاحلل ىلوالا تلق

 نم كلملل دبالو ريقن هذا و كللملاب قحاوه نم دوجول كلمتلا قحتسي ال هزإ لاحلاو اذيلع كثامتي فيك

 اذوهي طبس يف كّأملاو بوقعي نب ىوال طبس يف تناك :ةونخلا ىال كلذ اولاق امئاو - هب دضتعي لام

 هذم اوبلط نيح لإ اعو 0 لآ يدرو - اريقف اغابدوا ءاقس الجر ناك هذال و نيطبسلا دح| نم ت ولاط نكي مأ

 هللا نا كيري: |[ مكيلع ةدفطصا هللا 5 لاق ]8 تولاط الإ اهراسي ملف مهيلع كلميم ابا ساكنا[ ضعب يتان اكلم
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 هنأ ضال
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 نجلا

 ( |وهاع )

 5 2 هد مم 26 م مد ومص 3 ملمو مم هيعمل لا هع هللا تودع ا. نا 26 دل 6

 مهرايد نم اوجرخ نيذلا ىلا رت ملا © نولقعت مكلعل هذيا مكل 000 كلذك © ىنيقتملا ىلع انثح
 رثكا نكلو ع 0 3 َت هللا نا 1 نام هللا 0 لاق د 1 فولا م 1 3 0 0 . م ٍِط اصح هل 0 9 00 هز يب نعام لإ 2 هو تو < َيَي و - 0 7 هور مر

 20م 01 07 6.

 ل مضام م" مد راك يرخص كك مص

 نم 0 0 ا نر 0 + يك نشا ل ةقمطت | ان
2 

 سرا سا ع 00 2 5 7 :

 مهل ينل اولا ذا ” ىسومب دعب نم ليبرمان

 ةبجاو اهنا يرهزلاو ةيلاعلا ىباوريجج نبديعس نع و - نينستملا ىلع اًفح همث لاق امك [ نيم ىَلعاَقَح ]

 ريرقت [رذ ملا ]* ةدعا ةقفن عاقملاب كارملا ليق - اعيمج بيتسملا و بحاولا عيتمتلا تلواخت دق ليقو- ةقلطم لكل

 ملو ريمل نم هب بطاختب نا زوجي و- مهناش نم بيعت و نياو الا رابخا و باتكلا لها نم مهتصقب عمس نمل
 طسار لبق ةيرق نادرواد لها نا يور - بييجعتلا ىنعم يف لثملا ىرجم ْنئرج مالكلا اذه ىلل عمسي

 و - ةئاضقو هللا مكح نم رفمال هنا اوماعي و ارربتعيل مهايحا مث هألا مهتاماف نيبراه اوجرخف نوعاطلا مهيف عقر

 هعباصا و هقدش ىولف مهلاصرا تقرفت ر مهماظع تررع دقو ليوط ىنامز دعب ليقزح مهيلع رم ليق

 و مهللا كناحبس ىولوقي اسايق مههلارظنف ىداذف هللا نذاب اوموق نأ مهين دان هيلا ىحواف ئار امم ابجعت

 توملا نم ارذح اوبرهف داهجلا ىلا مهعلم مهاعد ليئارسا ينب نم موقمه ليق و - تناالا هلا ال تدمحب

 كلُد ين فاتخا و - ةريثكلا فولالا ىلع لياد هيف [ ولا مهو ] ٠ مهايحا مث مايا ةينامث هللا مهتامان

 ٠ نوعق ر دعاقك فلا عمج نوفلاتم فولا ريسافتلا عدب نم و نوعبس ليق و نوثلث ليق و ةرشع ليقن
 ةرابعلا هذه ىلع هب ىيج امنا و. مهتاماف هانعم تلق - [ اوم هللا مهل لاق ] .هلوق ىذعم ام تلق ناف

 يشب اورما مهناك ةداعلا نع ةجراخ ةتيم كلت و هتيشم و هللا رماب دحاو لجر ةتيم اوتام مهنا ىلع ةلادلل

 عار جريبم نك هل لوقي ن انين تار اذا ةرصأ املأ ىلاعت هلوقك فقوت ا و دابا ريغ نم الاثتما ةرلئتمان

 قلواف رغم هنم عفني ملو نب هنم نكي مل اذا توملا نا و ةداهشلل ضرعتلا و ناهجلا ىلع نيملسملل عيجشت

 رصبامك نورصجتسي و هد ,نوربتعي ام مهرصبي ثميح [ ٍسّْنلا ىلع لطم ودل ] هللا ليبس يف نوكي نأ

 ءاشولو ارزوفيف ارربتعمل كّثلرا ىدحا كثيح ساّداا ىَلَع لضم دوا - - مهرجخ صاصتقاب مكرصب امك و كلوا
 لاتقلاب رمالا نم هعبتا ام ناهجلا ىلع اثعب ةضقلا قه قاساعلا ىلع ليبدلاو - ثمعبلا موي ىلا ىتوم مهكرتل

 هنررمضي امب [ ْمْيلَع ] ٠ نوقباسلا و .نوفلختملا هلوقي ام عمسي [ ٌعِمَس هللا ناناوملعا و "لب ع هللا ليبس يف

 انها نسحلا ضرقلا و هباوث هب بملطي يذلا لمعلا ميدقتل لثم [ هللا ضارقا ] « ءازجلا ءارو نم وفنو

 يدسلا نع و  ةثامعبسب دحاولا ليق [ ريتك اناَعْمأ ٠ ألا ليبس يف ةقفنلا ميجا
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 مكيلع عسو امب هيلع اولخجت الف رتقي و هدابع ىلع عسب [ طصْبي و ضعي هللا و ] » هللا ال اهينك ملي ريتك

 نوعمش وا عشوي وه [ ممل يِبَنل ] ٠ متمدق امب مهيزاجم# [ َنوُعجرت هيلا و ] ٠ ةعسلاب ةقيشلا مكلدبي



 م

 نيذلا و ©. نوملعت 7 آ اس مكملع امك هللا اوركذأت لدم 5 < ,اناعكو' زا اجرك مكقخ ن ماه هى هدمم هرمو مهم هام 616 هد 5
 2 ا ا ل اانا < لص 2 اممد لمع سس مت ا

 حانج الف ن.جرخ 0  جارخإ رع َء لوخلا ل م مهجاوز َ يصر 2 اجاوزإ نورد و مد نوفودي

 وم صا كو ب رع 06 3 56 هعورم

 5 فررعملاب ْعاَنَم تقّلطملا و © منك زيزع هللا و ” فررعم نس نيسفنا 3 : نعت اميف

 نومك ةلوكاك ةمركع نعي - امئاق لكنا ا نمل نيركاذ [ ىهتنق ] ]..ةولضلا ىف

 ىلا مهدحا ماق اذا اوناك مهنا يورو -رصبلاو يديالا تفك و دوكرلا وه دهاجم نعو - اوُهْتف ةرلصلا ى
 ءايذدلا روما نم عريشب هسفن ثدحي وا ىصأا بملقي وا تفنلي وا هرصب دمي نا نمحرلا باه ةولصلا

 مايقو مئاقك لجار عمج وه و ىيلجار اولصن [ جرت ] هريغ وا ودع نم فوخ مكب أك ناف [ ْمُتْعْخ ناك ]

 ةفيذح يبا دنعو - الجرو ديدشتلاب الاجر و ءارلا مضب ة؛ الجرف كرقو - لجار يا لِجَر لجر لاقي لجر وا

 لاح لك "نوفا نواصي ”عفانخلا“ ادذعا و١ - تفوقولا“ كليا ملطف ةفياسملا وا نينشملا ناخد ليف نرلضيبلا
 اء مود < تا 2 - . 0 >7

 مك للا اوركذاف ] مكفوخ لاز اذان [ مكه اذاف ] + ةلبقلا ىلإ ةجوتلا هنع طقسي و يسوب بكارلا و

 انك" ةزاببسلاب كورك او (عمالاب ىلع هللا وزعت اف قتلا ]ذاه وا: جمالا قولضا نم .[ عوممت وتوك ناك دمر ص مل ساهر لعد

 أر نميف ةريدقت ٠ نمالا لاح يفو فوخلا لاح يف نولصت فيك و عئارشلا نم مكملع امب مكيلا جا
 ةيصو لها نونوتي نيذلا و وا - مهجاوزال ةيصو نوفوكي نيدلا مكحو وا - نوفوتي نيذلا ةيصو و عفرلاب صو

 وار يست رامضاب ديرجلا ريس ثنا امنا كلوقك ةيصو نوصوي نوفوتي نيذلا و بمصنلاب أرق نمهف و - مهجاوزاا

 ناكم لوحأا ىلا اًعاَنَم مكاو ةيصولا مهل ع هللا دبع ارق ميلعأ ادت وايضا نرعوتم | نوال ملا

 مجازا ماتم يبا أرقد -[ لوحلا ىلا اهاَنَم 'مهجاوز) ةّيمو اجاوزأ وردي و مكدم ودوني ىيذلاو]هلوق

 ىلعو  لعفلاب برصن ؛هناف نوصوي ترمضا !ذا الا ةيصوااب بمصن اعاصو - مهجاوزال آ ماسك هنع يور و -اعانم
 برش ينبجعا و نيركاشلا دمح هللا دمحلا كللوقك عيتمتلا ىنعم يف هال ُماَنمَب بصن اًءاَنَص يبا ةءارق
 اءاَدَم نم لدب را لوقت ام ريغ لوقلا اذه كلوقك دكوم ردصم [ جارخلا ريك ]و « اديدش ايرض اديز كلل

 نا لبق اوصوي نا مهجاوزا نع نوفوتي نيذلا قح نا ىذعملا و - تاجرخ“ 5 جاوزألا نم لاحرا

 ناكاو ىيتكاسم نم ل ال و هتكرت نم نبيلع قفذي يا الماك الروح مهدعب مجاوزا عّنمُت ناب اررضتحي

 اذه ىلع هنم داز ام سن ليق و - اَرْشَع ورش ةَعزأ هلوقب ةدملا تضسن مث مالسلا لوا يف. كلذ
 هباحس] و ةفينح يبا دذعف ىذكسلا ىف فانخا و - نمثلا َ عبرلا وه يدلا ثرالاب ةقفنلا توست و رادقملا

 - ع 35 - 2 وم 5 2 6 1 هدوم 6

 ركنمب سيل امم [ فررعم نم ] باطخلل ضرعتلا و نيزتلا نم [ نيسفنا يف ىلعف اميف ] « نيل ىذكس ل
 ىهو ةرالثلا ىف ةمدقتم ةيالا نوكي دق تثلق - ةرخانملا ةمدقنملا ةيالا تخسد فيك تلق ىناف  اعرش 5 5 00 0 0-077 ١

 تقلعملل و ] «دامسسلا ىف كهجَو َبلَقَت ىرتدق هلوق عم ءاهفسلا لوقيس ىلاعت ةلوقك ليزذتلا ىف ةرخاتم هام ص يام

 لاقو اهب لوخ دملا ريغلا ةقلطملا يه و نهنم ةدحاول اهبجرا ام دعب نهل ةعقملا باجياب تاقلطملا مع [ َعاَنَم

 ١ ةرقجلا الروس
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 )) "ك١ (

 ف 20 ى0اعإأه عااد عاام" كاي
 زوو مهر“ «”ل د 2 مس كي لوطا ما 6 ت١ مروا م

 نولمعت امي هللا نأ مكنيب لضفلا ارسنال وا ىرْقتلل برقا أوقعت نا و” جكتلا ةدقع »نيب يذلا اوفعي وا

 ع مممو و - 55-2

 © نتف هلل اوووف" ىطن ولا ةولصلا و تولَصلا ىلع اوظفاحب ©ر يصب

 نوخلا و لعفلا مال يناثلا. ىف واولا و عفرلا ملع نوذلا و مهريمض لوألا ىف واولا تلق - نوعي ءاسنذلا و نوععي

 * هلم ىاع فطع [وُقعَي وأ ٠] بصنلا لحم يفوهو لماعلل هظفل ينرثا» ينبم لعفلا م ريم

 و رهملا فصنب مهنبلاطي الف ىهجاوزا نع تاقلطدلا وفعت نا الا ينعي يلولا آ تلا 5 ل هديب يذلا و

 وهو نهحاكن دقع يلي يذلا يلولا وقعوا - اًئيش هنم ذخا بغيكنيب عّتمتسا و هتسدخلو ونار اص قارس لوقت

 رهاظ لرالا و ةفينح يبا بسهدم وهو المكر ملا اهيلا قوسي نا ةوفع و جوزلا وه ليق و يعفاشلا بهذم

 اذاف جوزتلا دنع رهملا اهيلا قوسي نا مهدنع بلاغلا ناك لاقي نا اكارظن اهيف اوفع قحلا ىلع ةدايزلا ٌةيمستو _ةحصلا

 و - ةلكاشملا قيرط ىلع اوفع دامس وا-اهنع افع دقف ةبلاطملا كرت اذان اهيلا قاس ام فصنباهبلاطي نا حتسإ اهقلط

 هذع و -وفعلاب قححا انا لاقو قادصلا اهل لمكاف اهب لخدي نا لبق اهقلظو ٌةأرما جوزت هنا معطُم ىب ريب نع

 المك قادصلاب اهيلا ثمعبو اهقلط جرخ املف اهجوزتف هلاّثب هيلع ضرعف صاقو يبا نب ل
 [ َلْظَعْلا ]و - لضفلا نياف لاق قادصلاب تثعب ملف ليق هدر تهركف يلع اهم لاقف اهتجرزت مل هل ليقف
 يذلا وفي وا ىسحلا أرق و - اوصقست الو اورمتت و ضعب ىلع مكضعب لضفتي ىإ اوسذت ال و يا لضفتلا

 ناو كليتنوبا أرق و « اهانتخا امهنلا فلالاب امهل هيبشت بسصنلا عضوم يف دايلا و واولا ناكساو -واولا نوكسب

 ىلضفلا را - تاولصلا نيب ىطسولا يا [ ىططولا ةولصلا و] « راولارسعب لْضعْل او سن البوب يرق ورع ءايلابوفعُي

 نعو - رصعلا قولص يه ر لضفلاب اهدارقن )ل تولّصلا ىلع ثفطع و تدرفا امناو - سيو الإ! لداغفالل مهلوذ نم

 مهتوهب هللا "مر صعلا ةولص ىطسولا ةولضلا نع انولغش بازحالا موي لاق هنا ملَسو هلأ و هيلع هللا ىّلص يبنلا

 ةصفح نع و  باجلاب ثراوت ىتح دراد نب سيلس اهنع لْغش يتلا ةولصلا اهنا ماسلاةيلع لاقو ران

 لوسر تعبس امك كيلع اهيلما ىتح اهبتكت الف ةيالا هذه تغاب اذا فحصملا اهل بنتك نمل تلاق اهنا

 ىبار ةشياع نع يورو - رصعلا ةولص ىطسوْلا ةرلصلا و هيلع تاماف اه؟ررقي ملس و هلأ و هيلع هللا ىلم هللا

 امهدحا - نيتولصل صيصختلا وكي ةءارقلا هذه ىلعف راولابرصَمْلا ةولص و ىطسولا ةولصلا و مهخعهللا يضر سابع

 امل اهلضف ليقو -رصعلاةيناثلاو - اهيف تاياورلا فالتخا ىلع فرغملا اماورجفلا اماورهظلا ام ىطسولا ةولصلا

 ين اهنالرهظلا ةرلص يهامهنعهللا يضر رمع نبا نع و -مهشياعم و مهتاراجتب ساذلا لاغتشا نص اهتقر يف

 هباحما ىلع نشا ةرلص نمت ماو ةرجاهلاب اهيّلصي ملسو هلا و هيلع هللا ىتص هلل لوسر ناك و راهخلا طسو

 يه بيوك نب ةصيبت نعو - ليلا يتولم و راهنلا يترلم نهب اهنل رجلا يه ههاجم نم و ابنم

 ةشياع تأرقو ئطسولا 0 ةولّصلا ىَلعَو هللا دبع أرق و - ثلثلا ىمرفسلا ىف صقنت 2وةاهتلا رو اهنال برغملا

 [هلل رو ىطسولا عفان أرق و - صاصتخالا و حدملا ىلع بمصنلاب ىلطسولا ةولصلا و اهذع هللا يضر
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 ع © مِيلَح روع هللا ىلإ 56 را ا 0 فنأ ىف ام ملعي هللا يا رو 0 بدكلا علي ىتح 26 30 عموم همم م 0 -_ةمص
 و 2 ل ادد مهرتسمم < قدوم مدد مد ومب جدعم ودوم م

 ةردق عسوملا ىلع © نقتم ر < ةقرت ل اً ل نوت نام دل نإ مج"
 هرم كام 5< هو هدومم< م ج معلم وم هه
 هوسمت نا لبق نم نهومتعلَط ناو © نينسحملا ىلع اًقَح فيرعملاب اعانم ةردترتقملا ىلعو

 20 هءم6م ماه < 2 2 ل

 نوفعي نأ الإ مكضرف ام كصنف ةصئيرف ني مظرخ ةقرزو

 لإ فاعللا تحت امهنيب يرجي ام ديري تك و تيك ناك كئسكن نا اهل لوقي ناوه و اعامج نهودعاوت ال

 ىلع رسلا ىف يا ارس نهردعاوت ال ليقو - ملل ىبتنرشاختأ ذل هيض رن عا تفجم برز اجار

 ةرامتاترملا نب م ىيحتسي امم بلاغلا. ىف نهتراسم نذل ىجعتسي امي ةدعاوملا نع ةراهعرسلا نيت ةدعاوملا نا

 اومزعت 2و ] * ريغ جوزقتل ناو ىلع اقئاوقي نا وه افورعم و اولوقت نأ الا امهذع هللا يضر سابع نبا نعو - هب

 مزعلا نآل ةدعلا. ىف .حاكذلا دقع: نع يبذلا ىف ةغلاجم مزعلا ركذ و هيلع مزع ورمللا مزع نم [ حامذلا دفع
 هانعم ليق و - حاكنلا ةدقع دقع اومزعت الو هافعمو - ئبنا لعفلا نع ناك هنع يهن اذاف همدقتي لعفلا ىلع

 مرن اطدلا بح ماعلا ندي وداد ايان زيزي اورج حرب ا

 مزعلا نم [مسفْنأ ين امم معي ]+ ةدعلا نص ضرف و بّنك ام يذعي [هَلَجَأ بانل َملْبِي ىثح ]«مايصلا تديمل

 م عيلة[ حيل * ةوقعلاب كامي بارز ميهيلع اوصزعتاو| ورخام زوجنالاس ىلع

 ىنهل اوضرفت نأ الا [ةّضيرف ع اوُضرفَت ذأ ] نهوعماجت ملام 211 ءاسخلا مقلط نا ] رهم باجلتإ

 وهم,اهل :ىمس نا اهب للوخسملا ريغ ةقلطملا نإ" كلل ربملا,ةينست ةظيرفلا: ضرفوب ارضرفت خوتخاوااةضيرن
 حاذجتلا نا ىلع ليلدلا و 5 ةعتملا نكل و لثملا رهم فصن اهل سياف اهل مسي د مل نأو ل هل كن ل

 يفنملا حانجلل تابثا مُكْصَرَف ام فضخُ هلوقف مُئْصرَف ام فصخف هلوق ىلا نهومتتلَط نإ و هلوق رهملا ةعبت

 نم لقا اهلثم رهم .نوكي نا. ةفينح يبا دنع لاا بسح ىاع رامخو ةفحلم و ع رد ٌةعقملا و -همث

 مهارد ةرشع رهملا لقا نال مهارد ةسمخ نم صقنت لو ةعتملا نم و لثملا رهم فصن ىم لقال اهل كلذ

 وحلا ةرادقم [ هَردَف ] و « لاحلا قيضلا [ رقملا ]و « ةعس هل يذلا [ عسوملا ]و ٠ اهفصن نم صقنت الف

 يلم ننلا عز  ناقغل ردا و ردقلا و لادلا متغب عيرق و - هب صتخي يذلا وه هقيطيام نال هقيطب

 اهّلعَتَمَأ اهسمي نا لبق اهقلط مث ارهم اهل مسي ملو ةأرما جوزت راصنالا نم لجرل لاق هنا مّلس و هلا و هيلع هلل

 يحتسي و اهدحو هذه الا: ةعتملا بسجت ال انباحص| دنع و, فىتوسنلقب اهعتم لاق عيش يدنع ىمي مل لاق

 نسحب يذلا هجولاب [ فورملاب ] اعينمت ىنعمب نقوعقمل ديكات [ اًءاَنَم ] ٠ بمجت الو تاقلطملا رئاسل

 [ نينسْحُملا ىلع ] ه اح كلذ قحوا مهيلع ابجاو اعاتم يل اعاَنمل ةفص [ اًقَح ].* ةررملا و عرشلا ىف

 لاو هيلع هللا ىلص لاق امك نينسحم لعفلا لبق مهامس و عيتمتلاب تاقلطملا ىلا نوذسحُب يذلا ىلع

 لاجرلا فلوق نيب قرف يا تآق ناف  تاقلطملا ديري [ نوفعي نا ألا ] ٠ هبلس هلف الينق لدق نم ملسو
 عا
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 مس ادمصو د س ؟ه ص صور سم سمس عمل وعمعم 32 3 سمعرم و

 ,حادج الو © ريبخ ىنولمعت ب هللا و ” فررعملاب ن هش 5 ة 9 مكي 0 5 عدم 0 اذا

 هع د موب دوا عام 1 م خد ا م هيو مه 0416
 نهردعاون ال نك كل و نينورك دنس مهنا هللا ملع رمق يف : مدندكأو 1 سل ةبطخ نم هب د مكضرع اميف مكيلع

 م03 بمص معمرسمع ت ©

 يقتل فم تت و > انتم ا رف لادا

 م. << مه

0 ١ 

 اص م مس همس سا هلا ةهريم سام ١ * هس تن واو و6

 ىنيتدع تضقنا 'اذاف [ نلجأ نغل 70 « اسوي لا مثتِبَل نا مث - ارشع آلا مدثبل نا ىلعت هلوق هيف

 فر لاب ]باطشلل ضرفتلا ند رمسعلا يف نك اميف ] ىيملسملا ةعامجو ةميالا اهي دا [ مكيلع حانج الق ]

 اوطرف 0 نهرفكي نأ ةميالا كنك 0 ام نلعفول ىهنا ىذعملاو - عرشلا هركذي ال يدلا ةجولاب

 5 - 4 3 : نم 1

 جوزتا نأ 0 نم و ةقفان وا ةحلاص وا ةليمجأ كنا اهل لوقي ناوه 001 مرد فيفال 4 الا ةاعرلا

 اهسفن سبحت ىتح اهحاكن ديري ةنا مهرملا ماكلا نم كللذ وحنو ةحلاص ةأرما يلرشيي نا هللا ىسع و

 نبا ىور و  كبطخا وا فجرزتا وا كلا نا ديرا يذا لوقي الف حاكخلاب حرصي !و هيف تيغر نا ةياع
 ا

 يفناناو 5 0 00 رسوما نمحرلا دجع ى ع فكرابمل هل

 امن) تاكا 20111 ثلاو يندع عسل 0 السالا ين : يمدق و

 ةلآو هيا 2( 0 هلا و هيلع هللا ع كو 8

50 0 8 

 قرف ىا تلق نآف < ةبطخ كلت تل انف ي ةلماست ا ةدي ين ريصحلا رثا ىتح ةدي ىلع
 هب لدت اًديش ركذت نا ضيرعتلا و هل عوضوملا"هظفل رهغب ىيشلا ركذت نا ةيانكلا تلق - ضيرعتلا ر ةيانعلا ب

 هلاذلو مبركلا كبجو ىلارظنال و كياع ملسال كدئج هيلا جاتحملل ناتعماا لوقي امك هركذت مل نيش ىلع

 نيتنياو صرف قل لدي "ضرع ىلا مالكلا ةلام]'ةناك و « اًيضاقت ينم ميلستلاب كبسح و ه عه "ارئات

 مكقنسلاب ةرركذت ملف مكبولق ين مترمضا 5 متركس وا [ مكسْعْلا يف 7 1 ] ةديري ام هنم حول هنال ميولتلا

 موو روو سارع مه22-

 نوريصتالو ى ف مكقجعربب ( قطنلا نع قرف ةلاحم ا كو نيحرصم الو نيقرعماال

 هو م رو ممدر ر ٠ -ي 0 و2 5ع

 - وت يكرو مكسقلأ ن نوئاتخت ملذك مكذأ هلل ماع هلوقك ,خيبوتلا نم فرط هيفو هنع

 5 م52 09 مس 03 2 "ع2 صح 2 مر

 1 اف 3 ,ركلكس مهد هللا ملع ار ريدقت هياع ىجدوركددس هلوق كلالدل فردحم وه تلق سا

 ةراج نيرقت الو « رعش ه ىشعالا لاقرسيامم هنال ىيط ولاوه يذلا ح اكذلا نع ةياذك عقو رمحلا و -ارس د هود عاوت ١

 حاكذلاب لعم امك هيف ببس ةذال دقعلا وه يذلا حاكنلا ىع هب ربع مث ه !دباتوا ىككناف مارح فكيلع «اهّرس نإ
 سةومو هر < 23ج 6

 نهود أرت اب تد - ءانثتسا) فرح قلعتي مب تاق ناف  اوحرصتال و اوضرعت ناوه و [!ًةررعم دوك اولوَْت نال
 الإ نهردعاوت ال ي ]اولوقت قاب الإ ىنهودعاوت ال وأ ةركنم ريغ ةفورعم ةدعاوم الا طق ةدعاوم نهودعاوت ال ىا

 داعم 0 5 ضيرعتلا الإ نهودعاوتال كلوق ىلا هاد هال ارسن نم اعطقنم ءانثتسا نوكي نا زوج - الو ضيرعئلاب
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 نال 2< 5 هرممم 2س >-7 0 ِط
 ملينا ام مكماس اذا مكياع حااج الف مكداوا ارتست نإ متدرا نإ 0 00 ٍرواَسَ و

 موءمداس مر 76-2 1 ا ناد 2 كار" 2 5

 7 و :
 اجاوزا نوردي و مانص نودولي نيكلا و © ريصب رعت امي هللا 5 ا 0 للا اردت فر عكا < | رنيو» يي اس ا الام مت مو اما ع - 2-6

 2 0 2 روم يبردءصوم سا م ةةادتم
 ارشع قا رهشأ ةعبرا نيسفناب ,..صيرلي

 قرر لس لد را ةلرلا ادع اك ةقفنال يعئاشلا دنع او ةذم مرح محر اذ نك نم ةفينح يبا كدذعو

 هسفن ىبصلا وه و بالا ثراو دازملا ليق و - معلا نباو معلا و خالا نبا و خالاو دجلا لثم هتبصع نم
 تريجا لام هل نكمل ناف لام هل ناك نا هلام يف هعافر ةرجإ هياع تبجو ةثرو و كوبا تام نا هناو

 ارا نات ٠] انم ٌتراولا ةلعج ١ و ةلوق نم نيوبالا نم يقابلا ىلع ثراولا ىلع ليق و - اهعاضرا ىلع مالا
 ةعسوت ةذهو اصقن وا نياوحلا ىلع اداز كلذ يف [ امي ماك ذك ] ٌرواَت و امهنم ضارت نع ارداص [ ل

 بذا انا اذه زاشداو لاصقلا ىف امهيمازت ردقعا اهنا و'زواجقلا9 نيلوعلا ةياغا ومؤمن ليتاو + ديدطتلا
 م

 نم لوةذم عضرتسا دارا ناف ئرثو - يصلا لاح ماءا يه و ةيبرتلاب قحا اهنالف مالا اما و هيف مالك الف

 و ةجاعلا يحنا لوقت امك نيلوعغم 4 ةيدعتف يجصلا اي رائنعلا ةأرملا تعئضرا لاقي عض

 لوقت امك هنع ءانغتشالل نيلوعفملا دحا فذ مك "٠ مازحا "اوعطظرتست' نا عملا اوف ةعاجلا كح دا
 لوألا نع ةراجع امهدحا نكي مآ اوععم لك ع ا يور كسا ركذت الو ةجاحلا ى يينسا

 مدينا امم رو - ةراصلا ىلا مقمق اذا ى ,لاعت هلوقك هءايتا متدرا ام [ متين ام ] عضارملا ى 0 آساذا ] +

 م.داع نع 50 لكور د  الوعفم يل ايتام : ةدعو ناك هل ىلاعت ملوذ 2 هذمو 0 اذا ان | هيلا قالو ىو هَ

 ميلستلا :نرتبهلو هي من نيفاخ 0 مكلعج امم اوفو 1 رجالا ىم هيلع مكردقا و هللا مكانا امم ي 5 مهنا 0

 داطنت يذلا ئيشلا نوكب نا ىلع اثعب نوكي نا زوجي و - ىلولا ىلا بادن وه امنا و ةدحصلا و راوجلل طرشب
 ةرما ىف اطايتحاو ىبضلا ناششل احالصا كللذ دوعيف ةيضار سفنلا ةييط ركب نر نطو عقلا
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 0 قلعتم 5 ] + نهومتيطعا ام ديب ادي ىهيلا متيدا اذا ليق هناك ديب ادي ازجاذ دءاتياب اذرمأف 00011
5 5 570 : 

 امب عفارملا سفنال ىنيبيطم ليمعأا لوقلاب 8 ىنيقطان ةوجولا ىرشدنسم ةرجالا ,باست دذع اونوكي نأ اورما

 5 55 هاوو < مومو هم م <

 دارا فاضملا فذد>ريدقت ىلع [ مكنم نوفودي هيل نهريذاعم عطقب نيطيرغت نموي ىنح ىنكمعا
 2 ل 6ع مس

 نوفودي ئرذو - مهردب ناوذ-» نمسلا مهلوقك مهدعب 0 لادم كدا صبرت ] مكفم نوفوتي نيدلا جاوزا و 1 كف 0 الملل ارق جر 7 ١نل
 يشمي ن ناك يلو دلا دوس هوسالا انآ 0 قيدلاو“ ةنغرللا يضر يلع: ارق يهو زارها نو 0 دي | ءايلا متفب

 عهدا ربو ام < مادمت ودم م ه2 - 4 2 1 1 : يفرك ءل ةدعاشلا تاس 1! ناك ىلاعت هللا لاقف ءاعلارسكب قدردسلا نم ٠ لجر هل لاقف ةراذج ةلخ
 [ ارشع در مهشأ ةعبرا 0 نكدلا] ع الع ارعلا هله ةضق انتو حل ىف ا عض كا رمق نأ ىلع نع هللا

 ما ارت الو اهعم ةلخاد مايا اجلا ىلا اباهذ ارشع ليقو - مايا رع ورعشا ةعبرا وهو ةدملا ةذه نددنعي

 نيدلا نمو مهمالك نم ت 2 تركذولو ارشع تمص لوقت مادالا ىلا نيبهاذ ةيف ريكذتلا نولمعتسي طق 9 70 8 9 ا 5 ّ 95 55 ِظ
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 تمهد 2 8-0 و دوو مج ءممدمم هما” ى سلس يووم 1 ودلوهءو
 0 37 ج22 د وة ادمصد هم

 ا ال سفن فت 1 فررعملاب نهتوسك و نهزر هَ دولوملا ىلع و ةعاضولا مثي نأ دارآ نمل م
 0 ا ص 2 مكر - 2 28-7
 ايدو ضارَت ع اصف ادارآ 8 701 ثراولا ى 1ع و و داوي 0 1 و اهدلوب ةكلاو راضت ال

 هل 2 يذلا ىلع و [ هَل ووملا ىلع و ] « عاضرلا لجال ةرس“او ةقفنلا باجمل و تاقاطملا تادلاولا كارا

 اوملا ليق مل تلق ناف - مهما ِبوُفْعَملا ىف مَع وحن ةيلعافلا ىلع عفرلا لحم يف [هَل] و -كلاولاوهو

 تاهمألا ىلا ١ مهيلا نوبسني فكلذل و ءابألل نالوالا نال مهل ندلو امنا تادلاولا نا. ملعيل تلق - دلاولا نود

 نهوقزري نا مههلع ناكف « ءانبا ءابالل و ثاعدوتسم هةيعوا سانلا تابما امناف هرعش « ديشرلا نب نوماملل دْشْنَأ

 ةلرق وهو ,ىوذعملا اذه. نكي مل 'تينحل دلولا مساي_كركذ هنا ئرتالا راظالك . مهدلو مهل ىعضرا اذا ..هوسكي و

 ةيقعي ام ةريسغت [فررعملاب ] اني ةدلاو نع راج هر دو ع دلأو يجب الاسري ارهحاو نان

 فلكلالو ءانلا متفب َتَنَكَت 1 ىررق و  اراضتي )و هعسر يف سيل ام امهنم دحار فلكيال ناوهو

 نوكي نأ و - لوعفملاو لعافلل ءانبلا لمتح: وهو رابخالا ىلع عفرلاب ٌراَضَن ال ئرقو - نونلاب

 يهنلا ىلع رسكلاب نسعلا أرقو - ءارقلا رثكا مقفلاب ٌراَصَن ال أرقو -اهحتفبرراَصتو ءارلا رسعب راض لمالا

 و - اهرسكو لولا دارلا متف و مزجل اب ٌراَضَت الورراصُت ل كبرق هنا كلذ نيبو اضيا نيئانبلل لمتحوه و

 وهو فيفختلا و نوكسلاب راَضت ال جرعالا نعو - فنولا ةين ىلع ديدشقلا عم نوكسلاب رات الر فعج وبا أرق

 نب رح ابتاك نع و -انوكس يوارلا هّدظف ةمضلا سلتخا وا رفعج وبا هاون امك فولا ىونو ةريضي راض نم

 لدعب سيل ام هذم بلطتو هب فذعت ناوه و اهدلو بنبسب اهجوز ةدلاو راضت ) ىذعملاو - ٌررضَت ال باظخلا

 امو ارئظ هل ٌبلطا يبصلا اهغلآ امم دعب لوقت ناو داولا ناش يف طبرغتلاب هبلق لغشت ناو ةوسكلا و قزرلا نم
 اهتوسك و. اهقزر نم هيلع بسجو, امم اًديش اهعذمي ناب ةدلو بسبسب هتآرما هل نولوم راذي ) و. كاذ:هتشا

 ىهل وبن لوععمملا ايذيم ناك اذا فكلذك و عاضرالا ىلع اههركي الو هعاضرا دير يه و اهنم هذخايالو

 1 زوجي و - دلولا بيسب اهلبف نم جرزلابرارضلا قحل# نا نع و جرزلا لبق نم رارضلا اهب قحلي نا نع

 هم 2و

 ا يامل هءاذغ ىييست الف اهدلوب ةدلاو د تاع م داجلا نوعي كبرت يللا راضت

 ايبا فيا اهلا ن ءانأ 1 مك ف 0
 ام <

 [ ثراولا ىنع 1 1 دلاولا فكلدذك و هياع قفشتىن ا اهقح نمف اهنم يبنجاب سبيل هذا و ةيلع اهل اءاطختسا كاولا

 سلس تربوم» ع«

 فوطعملا نيب ضرتعم فررعملا ةريسفت امينيب اص و "نيثوسك و نوقزر هل د رلوملا ىلع و هلوق ىلع فطع

 تام نا يل ةوسكلا و قزرلا نم ةياع ابجو امم لدم هل دواوملا ثراو اع ر ىل ملا ناكف هيلع فرطعدهلاو

 ابسدج نجلا فررعملا نم تدركذ ينلا ةطيرشلاب اهوسكي و اهقزري نأ ين مماقم موقي نا هلري نم مز هل دولوملا

 ةثرو نم لك ىلين يبا نبا دنعف اوهادخا و  ةنرو يبصلا تام ول يدلا يجصلا ثراو وه لق و - رارضلا |



 يفصح كرب ن0 حس بح تيب جياع في

 مضض -. نش سس سس عع لح دوص#م ديكس تنس

 لا

 هسا مه ودوم” هو موم مد سوم سم
 * رخآلأ موهأاو هللاب ب م 0 وبحر كلذ “ فررعملاب مهليب ا اذ! ةكتحاوزا نحكي نأ

 5 ع ةارمممم < درو روض م م عوم ص وو ص |هلدمع !؛

 نيام نواوح نهدالوا ضرب تدلاولا و 56 نرملعت ال 3 ملعي هللاو ٌرْهْطاَو 0 ل ىكزا مكلذ

 كش "رم ىجرزتي نينوكرتبال ةيلهاجلا ةيمعلو ارست راًملظ ةدعلا ءاضقنا دعب مهءاسن نولضعي نيذلا جاوزالا

 ءايلوالا هب بطاخب نا اما و. نهل نوحلصتيو مهن نقرب «نيدلا' نوحاؤزا نحكني نار (ىنعملا واد باوزالا لف

 عجرت نا هتخا لّضع نيحراسي نب لقعم يف تلزن اهنا يور - نيجاوزا ىلا نعجري نا نيهلضع يف
 ساذلل اباطخ نوكي نا هجولاو هل مع تثنب لضع نيح هللا نبع نبرباج يف ليقو - لوألا جوزلا ىلا

 سبعلا ٌلضعلاو - نه اا نوضار مهر مهنيب دجو اذا. هنا لضع مكنيب امين دجوي ال ي

 كلل يدئاصق ناو « رعش ةمره نر دهر جرخ# ملف اهضيب بن اذا ةجاجدلا تلضع هنمو قييضتلا و

 نيمالكلا قايس لد يعئاشلا ىعو  ةقيقحلا ىلع لجالا غولب و * ملام نلضع دق لئاقع + ينعنطماف

 00 [ فررعملاب ] ءاسافلاو (, باظحلا "تقارت ذا "[ "اوظارت اذا ] * نيغولبلا قارتفا ىلع

 رهم نم لاب اهسفن تجوز اذا اهنا ةفيذح ىبا بسهذم ىم و  لثملارهمب ليق و  طئارشلا نم ةرردلا و

 لرسول نوعي ناروجداتسال اكَمرُي ٌتللَذ ] هلوق يف باطخلا نمل تلق ناغ « اوضرتعي ىا دايلرالف اهلثم
 ساندا .ىم [رهطا و مل ىكزا 0-0 كلذ هوجن و دحا لكلو ماسو هلآو ةيلع هللا ىلص هالا
 [ رمت رثْنأ و ] رطلا و ءاكزلا نم كللذ يف ام [ معلا و ] * بسيطا و لضفا رهطاو ىكزا ليقو - ماثالا

َ 6 
 ندبرتي لم [ نضرب ]ع هنواهجت مقناو عقلا و ماكحالا نم هب نوجاصتست ام ملعي ةللاو وا  هنوملعتال متنا و
 لوقتف هيف مماستُي امم هنا ٌةَلمك ةرشع كلت هلوتك ديكرت [ يلا ] ه دكوملار ما ىنعم يفر بخ هذا يف
 ةمامزلا رار ما لمي نأ امهذع هللا يضر سابع ىبا أرق و  امهلمكتست ملو يلوح ىنالف دنع ثمقا

  ليراثلا ىف امهيخانت امب آل اهيبنقت لعفلا عفرب ةعاضرلا مي ىاو - ةعاضرلا منث؛ىارورد ةعضرلااو مارلا رشكي

 كل كل تيه ىلاعت هلوقك محلا هيلا ةجوت نمل نايب وه تلق  هلبق امبدارا مل ةلوق حظنا افرك كلت 6

 ٌرَسيلا هللا لزنا 0 نيلماك يلوح ةداتق نع و - عاضرلا مامتا دارا نمل محلا اذه يا ةب تيعلل ناي

 ضعي 1ع وب كليو نسي نمسا نوار . ناضقنلا رخل | [ ٌةعاضرلا مني نأ كارا ما ] لاقف فيفختلا و
 ةدلو نفل ةنالفر كسعضرإ لوقت امك ىعضرجب ةقلعتم: مالا: لوقو - رض ةراطغلا قف كيا ذ نإ هك هدم

 نأ هيلع و مألا نود دلولا عاضرا هيلع بسجب بالا نال ءابألا م ةعاضرلا متي نا دارا صل نيلوح نعضري 5

 دنع ماللا راهجيتسإ زوجتالو  ةيلع ريجلال و كىلذ ىلا ةيودنم يه و ةعاضراب ملا تظن انااا ارثظ 0

 ىاف - قاغتالاب زاج اهتدع تضقتنا اذافزوجي يعفاشلا دنع و حاكن نم ةدقعموا ٌةجوز ىممادام ةفينح يبا

 الكا و كندشلا هير يلع ارضا نوايا نا اهاي تكلم هول 1 نآب تارومام تادلاولا لاب امن تلق

 معه

 هيلا .ةروس

 ءرجلا

 اذ ع

 م
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 لل 2 دو ىف كي همم 1 مده مم ممسض سامع لص سس م مورو خدك هم يع رصرب كل ممر ربع م

 © نوملعي موقل اهني هللا دودح كلتَو : هللا دردح اميقَي نأ اًنظ نا هجرت و انيرلع مالكلةل بنات َناَك م ةرقهلا ةروس

 م ءزجلا

 ارو ع

 هع م ما ظطمر هرعو م نم هوم 2 هسا معو عممرا هم 7 ةعاضا عع م22 3

 0 رار 50 ال 0 اء 0 كفورعم) لا 0 نغلبف هَل 0

 - هم ىعوم» م 26 1 تسرد ع هم 02

 نكراقعلا 1 5 رو سا ع 12 0 مل 2مم 1

 6-2 0 سلا د اذاَو 5 2 0 اواو“ هبي اا

 مهريغو كلام و ديبع وبا و يعازوالا و نايفس بسهذ تلق  ليلحتلا طرشب ىوقعملا حاكنلا ىف لوقت امذ

 الف هب احرصي ماو لياحتلا رمضا ىا امبنا هخع و ةهاركلا عم ةغينح يبا دنع زئاجوهو زئاج ريغ هنا ىلا

 ال ةذع هللا يضر رمع نعو - هل لّلسملا و للستملا نعل هنا مس هلأ و ةيلع هللا ىلم يبنلا نع و - ةهارك

 [ اقلط اف ] « ةسلادم ريف ةبغر حاكنألال هذع هللا يضر نامثع نع و - امهقمجر الاهل للم الو لسعب نئتوأ

 ين ناك نا [ اًنَظ نا ] * جاوزلاب هبحاص ىلا امهنم دحاو لك عجري نا [ اَعجارتُي ْنأ ] « يناثلا جرزلا
 هللا لا هملعي ل امهنع بّمغم ىيقيلا نال ناميقي امهنا املع نا لقي ملو ةيجرزلا قرتخ. ناميقي امهنإ: امهْنظ

 نكاو ديز موقي نا تمملع لوقت ال كنال ىنعملا و ظفللا قيرط نم مهو دقف ملعلاب اذهه نظلا رسف نم و

 نهتدع رخآ يا [ ملجأ ىُملبَم ]© اًنظ نظي امنا و دغلا ىفام ملعيال ناسنالا ناو موقي هنأ ثملع

 يذلا توملل و جا ناسنالا رفعلا لاقي اهرخأ ىلع و اهلك ةدملا ىلع عقي ّلِجالاو اهاهتثم نفراش و

 و ةياغلا ءاهتنال ىلا و ةياغلا ءادتبال نم نوبوخلا لوقي دمالا و ةياغلا كلذك و لجا هب ىهنني

 خاب لاقيف اضيا غولبلا ىف عسقي و ٠ دما ىهتنا اذا دوم و « رمعلا ةدم لمكتسم يح لك «رعش ٠» لاق

 دعب ,كلاسمالا "نا .ملع دق هلال و فراش امناو . لصي ' ملو .تلص و. اذقا لاقي و هاناد و ةفزاش اذا :ةلجلا

 ىهوعسماف ] ٠ اهيلع هل ليبسالف هنم ةدع ريغ يف و هل ةجوز ريغ هيضقت دعب اهنلا هل هجو ال لجالا ىققت

 نا اماو [ فزرعمب نهوحرس وأ ] »)همس رملاوا زا ذ تيلظ ريع ا نم اهعجاري نأ اماف [ بفورعمب

 ةأرملا قلطي لجرلا ناك [ ارارض ىهوكسمت 3 و ] * رارض ريغ نم نيدت و اهتدع يضقنت ىتح اهيلخي

 « ارارض كاسمالا وهف اهيلع ةدعلا ٌلوطيل نكل و ةجاح ىع ال اهعجاري مث اهتدع ءاضقنا برقي ىتح اهكرتي و

 ٠ هللا باقعل اهضيرعتب [ ُهَسْفَن ملط قف ] « دادقناا ىلا هوئجلثل ليق و  ىهومظنل [ اََُْعتل ]
 اهرمتذختا دقف الاو اهتياعر قح اهوعرا و اهيف امب لمعلا و اهب ذخالا ىف اوُدِج يل [ او هللا تيب اوت و ]

 يعلي الثا ر ايذوبيئك لاقي . كيزاحاو بحال فقس امنا مالا نم دج ل نمل ناقبا نمل و اروع

 هيلع هللا ىلص يبنلا ىع و - اًبعل تنك لوقي و جوزتي و قتعي و قلطي لجرلا ناك ليق و - ةدروقلاب

 مالسالاب [ ميل هللا ةمعن اررُكْذا و ] * ةعجرلا و حاكذلاو قاطلا قولوا دوم نا كلا مّلسو ةلاو

 اهتلياعم اهركذ وأ ةفسلاو نارقلا نم [ ةمكحلا و بسنكلا نم ٌمكيَلَع لنا ام و ] مالسلا هيلع دمحم ةربذبو

 ةبابطاخ# نا امإ [ يهولضعَت ذك يلجأ ىغلبف ] « مكيلع لزنا امب [ هب ماظعب] « اهقاعب مايا وركشلاب



 ا تب وا ةج>: جتهيم

 يدر"
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 0 هب يوك تنل هللا دوا اميتبألا ماقخ ناف « هللا دودح اميقي ل انهت نأ 2 ا 1ر2 ب ىذا - ضب هكرع 9>) تال ل
 لت هن قل نآذ © نوط مه مم كفر هللا ردح دعتي نم و اهتمت 1ك هللا دودح ك 2 هوم ه١ و هك هَ هام < ج مرو عمم مس ومر و 201

 ومر هدوم < < 4 ممو26

 * ريع اجور مكن ىدفت جلا نإ

 ةميالل هلك باطخلا نوكي نا و ةريغو نأرقلا ىفزيزع ريغ كلذ وحن و ماكعلا و ةميالل ةرخآو جاوزالل باطغلا

 1 هومتيتا امم ] © ه نوتوملا و نوذخالا مهناكف مهيلا عفارتلا دنع ةاقيالا و ذخالاب نورماي ىيدلا مهنال ماكحلا

 دزلرح ةماقإ توق ناماوربا فاك ناال) [ هللا 1 اميل ماحب نال تانادسقلا نم لجرمتيْطما اك

 حاذج الف [ امهم حاَدِج دَد ] هاهقلخ دوس و ةأرملا زوشن نم ثدحب امل ةيجرزلا بجاوم ىم امهمزلي اميف هللا

 لذب ىم هب تعلتخاو اهسفن هب ثدف امين [ هب ثَدَّْنأ اميَف ]+ ثطعا اميف اهيلع الو ٌلخآ امين لجرلا ىلع
 ةأرما نا يورو - محلا ىفزئاج وه. و ةرركم رهملا ىلع ةدايزلاب عاجلا و -رهتلا رم تيتو ام
 اهاعد مث لاقل كفثملث ليبزلا تيب يف اهتاباف ةهتعامللا يذر رمع ىلا تعفرف اهجوز ىاع تزشن

 اهعاخا اهجرزل لاقف: نهنم ينيعلرقا هدنع تنك ذنم تب ام تلاق كتيبم تدجر فيك لاقن
 اًئيشابنم ذخاي نا هل هرك هنم ناك ناف اهنم زوشخلا ناك اذا اذه هلك اهلامب ينعي ةداقق لاق اهطرقب ول و

 كللوقك لامتشالا لدب موه وريمضلا فلا ىم امي َّل نأ لادبا و لوعفملل دانبلا ىلاعاَاَكب نَا ىيرق و
 ران اًوفاكت ىلا هللا دبع ةءارق هدضعي و اًوُمَلَط يذلا نا ا ديز فيخ

 دي ىنوكي نا قرفاو اذك نوكي نا فاخا ىنولوقي نظلا ىذعمب فوخلا نوكي نا زوجتو - اًدُظي نأ لا يبا و
 ءاتنرتسب مرر د تصلوا ينور ملا زك تالا ابق ل

 [ ريغ اجوز مكنت دس ويلطتلا ةكللذ ذك نشأ [كيي م ه هل لت 1ك ] ىيترملا دعب ةئلاث ةرم اهقلط ناف

 اف ينب يف مكان ةناف لاقي و جوزتلا امك لجرلا ىلا دنسي امك ةأرملا ىلا دنسي حاكذلاو هريغ ج رزنت ىنح

 هنا روهمجلا هيلع يذلا و بسيسملا نب ديعس وه و ةرهاظب لياحتلا ىف دتعلا ىاع رصتقا نم قلعت دقو
95 31 0 3 ّ 1 

 ةللا نلص ىبنلا ىلا تءاج ةعافر ةارما نا اهنع هللا ىضر ةشياع ىنع ةورع لكور امل ةباصالا نم دب )ل

 ا ٍ مال 2 /

 تأ ا َُ - 31 38 0. . 0 . 00 ا

 نا نيديرت ١ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقفييدسمب نأا'لبق ينقلط هنا و بوثلا ةبده لثم

 3 ل 0 5 . 6 2 - 7 4 - -. 3و

 تعجر مث هللا ءاش ام تتئجل ابنا يورو - كتليسع قودي و هتليسع يقودت ىدح ال ةعافر ىلا ىعجرت

 يس اف لوالا كللوق ىف تبذك اهل لاقف ئذسم دق ناك هنا تثلاقف ل : | : . - 3
 5 ١ 11 َْ 4ك و

 ركبودا لضيق املف هيلإ 0 الف لاق امم ىا لاق نجيح ماس و هلا و هيلع هللا قلص هللا لوسر تدهع لق

 تلق نأ ناف  اهعذمف فىئمجراا هده 5 دعب ينكيلا نا لاقف نع هل يضر رمعل هلكم للا
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 52 ا ملغ ٌحخ كه م كم 2 ميلا < 00 همم 2-1-7

 نترم قالطلا © مي شرع هللا و عاملا نضع لاجرلل و ” فررعملاب نهي يذلا لثم 0

 هثداع وود هربو ةص امص مرعص يت 2 6ع

 اقيلش نهرمتبتا! امه 'اودخفأت "نإ مهل لحب و * ناَسْحاب | عرش ذأ فعمل كَما

 ةادعس <

 [ فورعملاب ] * نهياع مهل بجي يذلا لثم لاجرلا ىلع قعلا نم بل بجنو [ يلع يذلا لثم ولو 1

 فنعي الو مهل سيل ام ىبنوفلكي الو ىهل سيل ام مُمُفلكي الف ساذلا تاداعو عرشلا ىف ركذُي ل يذلا ةجولاب

 لعغلا سذج يفال ةنسح هنرك يف بجاولا بجاولا ةلئامم ةلثامملاب دارملا و  هبحاص ينال دكا

 ةدايز [ ٌةَحَرَد ] « لاجرلاب قيليامب هلباقي ىكلو كللّدوحن لعفي نإ هل ثزبخوا ةبايث تلسغ اذا هياء بجيالن
 * اهحلاصم يف هتافناو اهيلع همايقب ةليضفلا هلو لجرلا لاذي ام ةذللا ىم لاذت ةأرملا ليق - ةليضفو قحلا ى

 ىلع ةقيلطت دعب ةقايلطت يعرشلا قيلطتلا يا ميلستلا ىنعمب مالسلاك قياطتلا ىنعمب [ قطا ]
 و

 رصبلا عجزا م * هلوقك ربركتلا نعل و ٌةينثتلا ىيترُملاب دري مل و ةدحاو ةعفد لاسرالا و عمجلا نود قيرغتلا
 كيبل مهلوق ربركتلا اهب داري يتلا ىناثتلا نم كلذ وحن و: يتنثا نيترك ال ةرك دعب ةرك يا ينك
 مهرييخت [ ناسحاب , ميرست وأ فزرعمب كاسم نئلاعتةلوق وع كيلاوذرو كليز | ذهو تكينانختو كلي وعتسو

 نهوحرسي نا نهب و نهبجاومب ماهقلاو ةرشعلا نسحب داسنلا اوكسمي نا نيب ىنوقلطي فيك مهمّلع نإ دعب

 تاَسُماف ثكلثلا دعب ةعجر ال هنال ناترم يعجرلا قاطلا هانعم ليق و - مهملع يذلا ليمجلا حارسلا

 ةعجارم اهعجاري ال ناب وا ةدعلاب يبت ىتح اهعجاري ل ناب يا ناسحاب ميس وأ ةعجرب يا فرم

 ادني ةئاف نإ يورو - ثملاثلا رهطلا ىف ةثلاثلا اهقلطي ناب لهق و - اهرارض و اهيلع ةدعلا ليوطت اهب ديري

 ةفياح يبا دنعو - ناسحاب ب مِيرْست را السلا هيلع لاقف ةثلاثلا ع نار ماسر هلا وويل هللا نلف هللا لوشز

 اهعماجي مارهط يف ٌةدحاو )ا ابيلع عقوي ال نا ةذسلا و ةعدب ثلثلا و ىينتقيلطتلا نيب عمجلا هباحم] و

 ةنسلا ؛امنإ 'ءل لاق مّلَس و هلأ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا ثنيدح ىف يبرر امل هيف

 ثيدحل كملثلا لاسراب ساب ال يعفاشلا دنع و  ةقيلطت ءرق لكل اهقلطتف اابقتسا رهطلا لبقنتست ى

 رمذي ملف ماس و هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر يدي نيب اثلث اهقلطف هتأرما نعال يددلا + قنالجلا

 هيلع

 يسار عمجب ال تباث الو انا )ل للا لوسر اي تلاقف ملس و هلاو ةيلع هللا كف هللا ادت تتاف ابيحي وهو

 خيتا ًاضغب هقيطا ام مالسالا ىف رفكلا ةركا ينكلو قاخ الو نيد يف هيلع بيعا ام هللا و ىيش هسارو

 ةلظْغجت, تناك وا سامش ىب سوف نب ثباث تمحت تناك نبأ نيالا دبع تني ةليدج نإ يدر

 تارذف اهجو مهجبجق] و ٌةماق مهرصفا |داوس مهدشإ وه اذاف ةدع ىف .لبقا' هتيارف ءابخلا يمناج تعفر

 ىف باطخلا نمل تلق ىناف - مالساا ىف ناك علخ لواوه و اهب هنم تءعلتخاف ةقيدَح اهقدصا دق ناكو
 مرو > 2 : 2 هدد 05م 0 2 -- 9 0 جا

 ناو هللا را اميقي 1 مرعح ناك هلوق هقباطي مل جاوزالل تلد ل أ اودخأت نا مك لح الو 1 ةلوق

 ا 1 : أ ! 3 1
 لا نوكي نا اعيمج نارمالا زوجي تلق - نتيتومبالو نيذم نيدخاب اوسيل ءالتوبف ماكحلا و ةميالل تاق



 ( 8م
 1 5 0 - همواس 20 ودا همام مس دمهم هد جورومصب#م ءاعع

 درعا ا 0 5 كال هدرب ل 1 -
 - -ٍ - 9 هم

 1 ع

 م ار ماس كوم س وعم

 ريشلا ماقاف رش هما نوتدعف مدبر نإ مك داس نم ضيا نم سكي يّنآللاو ىلاغت هلوق و نارهط لقي ملو

 هب أريتسي يذلا وه نضيع محرلا ءاربتسا ةدعلا ىف ليصالا ضرغلا نال و راهطالا نود ضيحلا ماقم

 ةأرما و تضاح اذا ةأرملا تأرقا لاقيو ةضيعلاب ةمالا نص ءاربتسالا ناك كللذل و رهطلا نود. ماحرالا

 - ءاربتسال ضيعت ىتح اهدنع اهكسمت يل اهئرقُت ةناف ىلا ةيراج نالف عفد هالعلا نب ررمعوبا لاقو عيرقم

 تلق - ربطلا ىفوه امنا يعرشلا قاطلا و ٌنهتدعل نْوُفَلَطَف ىلاعت هلوق يف لوقت امف تلق ف
 نييك نمو ثكملثل البقتسم ديرتر هشلا نم نيب ثالثل هذيقل لوقت امك ىهتدعل تالبقتسم هلذعم

 عاضامل كارإ تلق ه اكئاسن ذ ورق نم اهيف عاضامل ٠ ع ه ىشعالا لوق يف لوقت امن تلق ناف - كلثلا

 اهيف دتعت ينلا ةدملاك ةليوط ةدم نم يل نهب كادنعالا ىف مهدنع 5 ةريشلا كلئاسن ةدع نم اهيف

 ةدمك ةدم هئاسن ىلع رمت هنا و تاراغلا و بررحلا ىف هماحتفل ماع لك هلهإ نع هتبيغ ةدم ٌلاطتسا داسنلا

 تنقولا ىنعم يف !ءاج عيراقلا و درقلا ناف كئاسن .تاقرا نم دارا وا اهيف ىعجاضي ال ةعئاض ةدعلا

 كلوقك هب لوعفم هنا ىلع تلق - مورق َةّنَلُت بصتنا مالعف تلق ناف - ازبطا لاو! اكفيطل قادر كامو

 تلق ناف - هورذ ةثلث ةدم ىصبرقي يا فرظ هنا ىلع وا ءورق ةثلذ يضم نصفي يا الغلا صيرتير كتحملا

 نحلاو لك قولمعتسهف كللذ ين نوعستي كثلق - ءارقالا يه يتلا ةلقلا نود ةرثكلا عمج ىلع زيمملا ءاجامل

 لعل و - ةريثك سوفنالا يهام و نسف هلوق ىلا ىرت الا ةيعمجلا ىف امهكارتشالر خلا كلكم نيعمجلا ن

 لمبملا ةلزنم لامعتسالا ليلقل ايزذت هيلع رثواف ءارقلا نم درق عمج ين المعتسا رثكا تناك هررقلا

 دلولا نم [ نيماحرأ ين هللا قلخام ] » ٠ زمه ريغب ورد هلت يرهزلا أرق و - عومشب ةثللا مهاوت لدم نوكيف

 ىلع قفشي الل و عضت ىا اهتاطبرظنني الئل اهلمح تممتكف اهجوز قارف ةأرملا تدارا اذا كلذو ضيلا مد نمرا
 داري نا زوجي و  قالطلل الاجعتسإ ترهط دق ضئاح يه و تلاق و اهضيح تمتكوا - اهحيرست كرتيف دلولا

 ةياذك ىهماحر| يفام نامتك لعجن كلذل هندعج# و هب نفرتعيالف ةّدجالا نم نهنوطب يفام طاقسا نيغبي يناللا

 ىلع كئيرتجي ال هباقعبو هللاب نما نم ناو نهلعفل ميظعت [رخآلا مهنا و هللاب نمي نك نإ ] * ةطاقسا نع

 داري نازوجيو - ةلوبسلا و ةنوزحلا ىفامك عمجلا ثينانل ةقحال ءانلار لعب عمج [ لوعجلاو ] ه مئاظعلا نم هلثم
 ةءارق يف و - نهتعجرب [ ىهذرب قحأ ] ٠ نيتلوعب لها و ينعي ةلوعبلا نسح لعب كلوق نمر دصملا ةلوعبلاب
 تلق ايف اًقح ءاسنلل ناك ةعجرلاب قحأ اولعج فيك تلق ناف-صبرقلا كلذ دم ين [كللذْي ف ] نهتدرب 9

 اًقح اهل نال اهنم قحاوه ناكو اهلوق ىلع هلوق راثيا بسجو ةأرملا اهثباو ةعجرلا دارا نا لجراا نا كلا

 نيتراضم اوديري مل و نمهلا اناسحا و نينهب و مهنيبامل [اًحالما ] ةعقولاب:[' اودارأ نا ] ةعجرلا ى

2 



5 
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 2 ءءاط < ه2 سوكذ مم 1 2227 5م ظ ومع >مل ت5 عع < م

 ايل انايإ 0 1 .٠

 رمشالاب دييقتلا ىلع ادعاصف ربشا ةعبرا كبرنا ال هللا و لوقي نا ةأرملا نم ءاليالا و اذك كنم ىل كوقك

 كلذ محو يعخنلا ميهربا نع ىكح ام الإ رهشا ةعبرا نود اميف نوكي الو قالطالا ىلع كلبرقا ال وا

 ةرافك هتمزل و رداقلا ثنذح و عيفلا مص زجع نا لوقتلاب وا هذكما نا عيطولاب ةدملا ىف اهيلا ءاف اذا هنا

 يعناشلا دنع و ةفيذح يبا دنع ةقيلطتب كلناب ةعبرالا تضم نا و زجاعلا ىلع ةرافك الو نيميلا

 ىلط لينا انإو قلطي نا اما و كفي نا اماف يلوملا فتوي مثرهشا ةعبرا نم رثكا يف الا ءاليالا مضي ال
 تلاع 6 ه6 معد م م مل ١00-ك- 5 5 : 3 هريسمو 7 9

 هللا ناف ] نييفوءاف ناف هللا دبع ةءارق 0

 كم 3 هروح

 نهيق ةئفلا لجال بابسالا ضعبل وا ا دلولا ىلع نينم اقافشا نهفم ىضر ىلع نوكي 08
 26 صا. ام تالا 2 - 7 5 02000 مما 6

 مهرارصا ىلع ديعو [ميلع عيمس هللا ناف ] ةدملا يضم ىلا اوصبرتف [ قاطلا اوصزع نا و ] * ةبونلا لم
 هر سل

يك ثءاق نأف - ةدملإ يضم دعب اومّرَع نا و واف نأف هانعم يعفاشلا لوق ىلع و ةئفلا مهكرت و
 ءافلا عقوم ف

 يذلا هلوقل ليصفت اوصرَع ناو وا ناف هلوق نال ميح# عقوم تل - صبيرتلا ةدم ءاهتنا لبق ةتغلا تناك اذا
 6 وعمرو

 ىلا 5 كتسمقا مكتدمحا نا |لم اع ايوب او ا دو

 ثدع# نأ ى ا كر يقي اك ١ ير جول تسلاغلا تلق -

0 

 لب تلق  مومعلا ىضتقي ظفللا و ةقاخ ىهتدارا تزاج فيك تلق نآف - ءارقالا تاوذ نم نهب لوخدملا

 امق ثماق ناف - كلرتشملا مسالك هل ماصيام دخنا ي د ءاجن عضعبو هلع آكل ملاص سذجلا لوانت يف قلطم ظفللا

 جارخا و تاقلطملا صير م العلا ةلضر رممالا ىذعم يفر بخ اوه هلم صيرتلاب نينع دع راجخالا ىنعم ش

 ىاثتما نيناكف هلاثتما ىلا اجا قلتي نا بمج# امم هناب راعشا و رمالل ديكات ربخلا ةروص يفرعالا

 ةقث ربخلا ةروص يف جوفعا هللا كح ءاعدلا ىف مهلوق دوحن و ادوجوم هذعر بخ وهف صيرتلاب مالا

 ليقولو ديكات للضف اضيا هداز امم أدتبملا ىلع :هءانب و اهفعربخ# وهف ةمحرلا تدج و امناك ةباجتس ل اب

 ةكبزأ صيرت ليق امك ءررق ةثلث نصبرتي ليق اله تلق نآف - ةداكولا كلتب نعي مل تاقلطملا نيون

 هيف نال كسعب ةدايز و صيرتلا ىلع نبل جييمت سفنالا ركذ يف تلد - سفن الا ركذ ىنعم ام وره

 نأ" لزنما لاجرلا ىلا مماوط ءاسنلا :سفنا نا كللذ و نّصبرتي نا ىلع نهلمعيف هذم ىفكنتسي ام

 وه و كفو دق عمج [ هورقلا ] و « صيرتلا ىلع اًهنربِجُي و حومطلا ىلع اهنباغي و نهعفنا عمتي

 ناتضيح اهتدءو ناتقيلطت ةمالا قلط هلوقو كلئارقا مايا ةرلصلا ىعد مالسلا هيلع هلرق ليلدب ضيعلا



 « ( اق )

 0 و ءعوومص يدم ها ةهرو مهم < صمت وامقاد ”  حج

 ينوب هللا مكدحاَوَ 39 مل عم هللا ١ ساَّنلا نْيب وعلم و اوقنتو اورجت نأ منامي ةضوع هلل اولعجت لو

 ومم مصور عالم © م م و

 كييشأ ةعبرأ صرت مع نووي نيذلا © مِهاَح وعم هللا و ٠ مهبولف تيس امب ركدخا وب كلو مكداميأ

 ناكخا وا نيب تاذ حالما وا محر ةلص نم تاريخلا ضعب ىلع فلحي ناك لجرلا نا ىلوالا ىلع ةيال

 مهل ليقف هنيمي ين ربلا ةدارا بلا كرتين يذيمي يف ثنذحا نا هللا فاخا لوقي مث ةدابع وا دحا ىلا

 امك ى ٍدميلاَب ةسيلتل اذيمي هيلع, فولحملا يب يتسر هيلع لعدد وسطي هويتنتللا ياا رااطاوو

 اريخ اهريغ زورا دل د كان اوي يرام ملسو هل و ةيلع هللا ىلص يبذلا لاق

 اتت َواوَت نأ ] ةلوق و .« هياع فلحب امم يش ىلع يل كنيمي نعرفك و ريخوه يذلا تاف اهنم

 0 ساذلا هب حاصالا و ىوشتلا رنا يه يتلا اهيلع فواحملا رومالل يا مهنا ناهي فاطع [:اوهلضت و

 زوج و اًراهحاو اخنزوب_مكناميال هللا اولعجتالو يل لعفلاب تاق - ممناميلا يف مالا تقلعت مب تلق

 ر.داوك نيتنضرنعا نمسا ضرتعي ايش هرلعجت الو ىفعمب ضارتعالا ىنعم نم اهيف امل ةَصرعِب قلعقي نإ
 نال ةضرع هب مكناميا لجل هللا اولعجت ال و يل ةضرعلاب وا لعغلاب 7 نا قلعنيو ليلعتلل مالا نوكي نا زوجب
 هاء

 ةيف لزنا نم مد كلذل.و هب فلعل ةردكب هرلذتبتف مكنامبا انفتحت هلل وعجل, نرحل ساعدت ١ اوردت

 مهم تيم 1

 اوَقَتَو ار ةدارا يا يجهذلل ةاع اور ناو اتق ل فالح لك عطت ) 5

 ريتطاسو يف راشيل سلذلا ب ققيلو اهققم ارب نوكيلذ هل ظعصريغ هللا ىلع كردجم فالحلا نال اوحلْضُتَو

 ةيدلا ىف هب تعي ل امل ليق كللذل و ريغ و مالك ىم هب دقعي ) يذلا طقاسلا [وْمللا ] * مهنيب تاذ عاطل

 ليلدلا و ةعم دقعال يذلا وه و نامياا ي ف هب ندعي ل يذلا. طقاسلا نيميلا نم وغللا و وغل لبالا كالوا

 ةيفنح ىبا دنعف هيف ءاهقفلا فلتخاو [ ميل 57 « ناميإلا مئدقع امب مكَدخاَوِي نعل و هيلع

 لرق وه ىعفاشلا دنع و - هفالخ رهظي مث هيلع فلح ام ىلع هذظي ىيشلا ىلع فاح: ناوه هباعماو

 كك ميخم دحاول ليقولو فاعأ) ملابب رطخ# الو مهمالك هب نرد امم هللا و ىلب:و هللا وال برعلا

 امهدخا  نايلعم هيف و ةرم كل هللا و ) لات هلعل و كلذ ركنال مارحلا .يسمل كن كري مويلا ٠

 1 - 4 0 2 ١ . ١ 0 ا
 يا مكي امب مكيقاعي ى نو ىظلاب مكدحا فلعب يدلا نيميلا وغلب مكبقاعي ال ياا مكدخاؤي 1

 يه و هلوقي ام فالخ هنا ماعي ام ىلع فلح؛ ناوه و مدلل تن هتضفملا نيا دصقلا مثا نم هثفرتقا

 ةرافكلا مكمزلي نكلو هعم دصقال يذلا نيميلا وغلب ةراغكلا مكمزليال ١ مكذخاوي ال يناثلاو - سومغلا نيميلا

 | مهل ٌْوَُع هللا ] * ةدحو ن للا بسك نكن لو كمبلا نم تدصقوو ولف تون ام يل ولم تان

 - موئاَسف نم نومسقي ساجع نبا أرق و - ميلا الإ تيتا رتعيج ةناميا يف وغللاب مكدخاوي مل؛تيخت
 ّ . كشتل)

 دعجلا ى زعم ضوصخملا | مسقلا اذه يف نر دق تاق ب ىلعب دموع درا دع تيك بك تثملق ناف

 3 0م ع - هك وعق

 [ رهشا لا ةعبرا صبرت مهئاسن نم, ] :: مهل :دارليالو) زوجت اا عجم قم | قيلوتالا قه داسنن سم نر دعداب ليث هذاكف

 ةرقبلا ةروس
 مرجلا
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 0 7 م هير يمل نا ال صم لما

 مكداسيبنا © نيربطتملا ع و , باول َبعُي هللا 0 هللا مكرما ثيح نم م نهوتاف هك اذا

 ماه هر جس 5 - ومو مرت نع مد لع هس م < هعوم معه 5 -

 © َنينمْوملا رشب و * 3 وقلم مكلا اوملعا و هللا اوقَنا و * ممسقلال اومدقاو ملكش كا مكلرح اوتاف م يل ثد

 عمجتف ربطتو ربطت ىنح اهيرقي )ل هنا ىلا يعفانشلا بهذو - ةرلفاا تنفر اول يضميوا لستغت ىنح

 يدلا ىتاملا نم [هللا مكرمأ تسيح م ]ل* ب اذا هلوق هلضعي و مضاو لوف وهو نيرهالا نيب

 س65 عما 02 م 3 31
 0 امم باكترا نم 2 ,سع امم وحلا نا يوم 0

 - - هوو

 نايتا و. لسغلا لبق رهاطلا و ضناحلا ا راذقالا عيمج نم نيرهطتملا بحب و بنذ 7 نم ةبوتلا

 ىقلي امل اهيبشت ثراعملاب نمش زاجمم !ذه و مكل ثير ى عضاوم [ كل ثرح ] «.كللذر يغو حانمب د سيل امم

 اك هوان تلاويتطا و ريانا كرو قارا ةنارورزطللاب لسذلا اهنم ي لاك قلكلا | نم نهماحرا يف

 اهسيبولسلا ةبج نود ةبج مكياعر د ال ملكش .ةهج ىلا. نم اهوثرحت نا نوديرت ينلا مكهضارا نوتات

 نم و - ماسلا اورتعْأَف ىلا وه ةلوق و ث در ةوموهو | دحاو ئتاملا نوكي نا دعب متدرا قش يا نم ع كل

 كم معدوم موو عال عدو ءءء
 هذه و. ةنسجتسملا تاضيرعتلا و: ةفيطللا  كايافكلا نم مش ى ذا مترج اوتاف - هللا مكرما هتفلوخف

 مهتارواح# يف اهلثم اوفلكتي و اهب اوبداتي و اهوملعتي نا نيذمؤملا ىلع ةذسح بادا هللا مالك يف ابهابشا و

 ركذف ّلوحااهدلو ناك البق ي ف اهربد نم ٌةيِمَحم يهر هتأرما عماج نم نولوقي اوناك دوبهيلا نا يورو - مهتابناكسو

 بجنام [ ْمُسْعنل اومدكو ] تازذف كوبهيلا تبذك مالسلا هيلع لاقف مس و هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ

 « ىرطولا ىلع ةيمستلا لايق هلولا انيضلط' ليقاوإ لمنع قيمت ام: تفالخ رهام و ةحلاصلا لافعالا نذ هئلذكت

 [ نيفمؤملار ,دّنبو ] * هب نوحضتغت ال ارم اردوزتف [ ةوقلم مكنا اوملعاو ] يهانملا ىلع اوئرتجتالف [ هللا اوُقَتاَو

 كح مكئاسن هلوق عقوم ام تلق نا - تانسحلا لعف و مئابقلا فتب ميظعتلا و حدملل نيبجوتسملا

 ىتاملا نا ينعي هللا مكرم ٌُكمْيَح نم نهرثاو هلوقل ميذوتلا و نايبلا عقوس هعقرم تلق - هلبق امم مك

 ”ليدالا ضرغلا نا ىلع ةلالد و ةببشال ٌةلازا وا اريسفت و هل يدل ثرحأ) ناكم وه و هب هللا مكرما يذلا

 ناف د ضرغلا !ذه هب :قلعتي يذلا ئتاملا نم الا نهوتات الف: ةوبشلا ءاضق ال لسخلا بلطوه نايتالا ىف

 فىلت. نع مهلاوس ناك تلق - اثلذ واولا عم مث تارم كلثوإو ريغب ءاج كلنولتسي لاب ام تلق

 ادتبم لاوس تالاوسلا نم دحاو لك نال فطعلا فرحب توبي ملفا ةفرشتم | اراخلا قف كوز لوألا ثداوعلا

 نيبال .نوعمجيا ليق هناك ؛كلذل عمجلا' فرح قييجف دحاو تنقو' يف نكنلا ثداوحلا نع اولاسَز

 0 لوعفم ى اقغمبأ جف[ ةدؤتلاب] )اذكرو 1ةك/ لرعا لاوسلا و قافتالا نعتز هلزو ةالوملااو رفحلا قاع لازسا

 اعنام و ازجاح ريصي و هنود ضرةعيف ءانالا ىلع نوعلا ضرع نم ئييشلا "نو و أع ضرعُت ا مسا وهو ا 7

 3 ّّ 7 00-0 "م . 1 3 . ه 0
 ىدعم و + مثاولل ةضرع ىذولعجل الف + عد نادرمالل ضرعملا اضيا ةضرعلا و ريخلا نود ةضرع نالف لوقت ذتم



 )ؤع١ا (

 هع مع ىلا هده 6. مو عرس 2 م 95 هوي 5 مه تبصامض 0 ياما“ مكس هوز [ذصاما بى

 نمؤم دبعلو ا ل ل مكتججعا ول ولو ةكرشم نم ريخ نعوم ةمال و

 ةهرر مس مام هر ه2 هاه 1

 5 ةرفغملا و و ةّنجلا ىلا مولا ”ارالا ىل 1 1 كنز : مبجعا آول و كرشم نمازيخ
 1 سال 20-

 2 م هع هود + عمم عدمم |! ١ صدوصع-- 2.٠

 ماكل اولزتماف ىذا 8 لق " ضيمتلا نع كا و 6 نورت دن هك سل هديا نيبي و

 3 0 يل - يام مرموم <

 نربطي ىنح ى.هوبرقت الو ضْيِعَملا ىف

 ةراش ١ [ ٌكئلوأ ] ٠ كلذ عم اهنمر يخ ةنمؤملا ناف اهنوجحتو مبجعت ةكرشملا نا لاحلا ناكولوإ[مْبْضول و
 نهب و مهنيب نوكي ال و. اررهاصيال و اولاوي ل نا مهقحن رفكلا ىلا نوعدي يا نيكرشملا و تاكرشملا ىلا

 نوعدي نونمؤملا مهو هللا ءايلرا و ينعي. [ ةّنجْلا ىَلإ وعدي هللا و ] ٠ لاتقلا و ةبمانملا لا نينمؤملا
 » مهريغ ىلع اورثوي نا و مهترهاصم و مهتالاوم بسجت يذلا مهن امهيلا لصوي امو [ [ فلو ] ةنجلا .ئلا

2 

 هنذاب ٌةرفغملا» سسسحلا أرق و - ٌةرفغملاو نجلا هب قحتسُي يذلا لمعلل هقيفرت و هللا ريسيتب [ هنذاب ]

 اًديجم ءاج كلوقك اضيحُم تضاح' لاقي ردصم [ ضيحتلا ] هريسيتب ةلصاح ةرقغملا و يا عفرلاب

 »هل ٌةهارك و هنم ٌةرقن هبرقي نم يذويو رذقتسي ىيش ضيعلا يا [ ىَذَأ هلك ] » انيبم تابو

 تضاح اذا اوناك ةيلهاجلا لها نأ يور - ىيتعماجم اوبنتجاف يذعي نه ربنتجاف [ ٌءاسّدلا اولركعاف ]

 دوميلا لعفك تيب يف اهرنكاسيمل و شرف ىلع اهوسلاجي مل و اهوبراشي مل و اهولكاوي مل ةأرملا

 بارعالا نم سان لاقف نيتويب. نم ىهوجرخاف نيلازتعا رهاظب نوملسملا ذخإ تلزن املف سوجملاو
 انرتاتسا نا و تيبلا لهارئاس كله بايثلاب هاتوا ناك ةليلث كايثلا و ديدش نربلا هللا لشاب

 نيجارخاب مكرماي ملو ىضح اذا نهتعماجم اولزتعت نا مترما اهنا مالسلا هيلع لاقف ضِّيَحلا ثكله اهب

 اوناك كبيلا و ضيحلاب ىنولابي الو نهنوعماجي اوناك ىراصنلا نا ليقو - مجاعالا لعفك تويبلا نم

 لاؤتمالا+ خيم اهلج "ءاهقلا# نيج و "©: ةريرمالا نيب ا كاطتقالب "هللا ازنم يش لك يف نينولزتغي

 بجوي 9 نسعلا نب دمحم و رازلا هيلع لمتشا ام لازتعا نابجري فسري وبا و ةفينخ وباف
 ل 01 : 1 2

 رشابي له اهلاس رمعىب هللا دبع نا اهنع هللا يضر ةشياع ثييدح دمح“ ئور و - جرغلا لازقعا آلا

 ىرر امو - داشنا اهرشابيل مث اهتلفس ىلع اهرازا َدشَت تلاقن ضئاح يه و هتأرما لجرلا

 يهرو يتأرما نم يل لحب ام لس و هلأ و هيلع هللا ىلم ّيبنلا لأس الجر نا ملسا نب. ديز

 وهام ءاج دقو ةفينح يبا لوق اذه و لاق منا اهاعاب كلئاش ,ث اهرازا اهيلع دشتل لاق ضئاح

 كرقو « كلذ ىوسام هلو مدلا راعش بنجنب تلاقاهنا اهنع هللا يضر ةشياع نع اذه نم صخرا

 كفيفحتلا نط دو عبو كس هللا ورع ارفرأ نربطت اذا هلوق ليلدب نربطني ىلإ ديدشتلاب َنرْهَظِي

 ةعيذح وبا بهذف هب لمعلا بجي امم نيتءارقلا اتلك و ضيعلا م عاطقنا ربطلا و لاستغالا رهطقلاو

 اهبرقي ) ضيحلا لقا يف و لستغت مل ناو مدلا عاطقنا دعب ضيحأ) رثكا ين اهيرقي نا هل نا ىلا

 ا

 ةرقجلا ةروس

 ا

7 

 ا



 مقبلا ةروس

 را
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 ( )عم )

 0 رم سوس ع مى م 2 عدمه 5 - موو مص م 2 2#

 ظاهر 0

 رز نع ونش لفت رو يعزم هن مكنكعال 1 8 9

 هلامب مكدحا ىيجب لاق مث هرقع وا هجشل هباصا ول افذخ اهب هفذخف اهذخاف اًبضعَم اهتاه لاقف هذع ضرع اف

 نااما [ةرخآلا و اًهْنلا ىف ] ٠ ىتغربظ نع ةقدصلا امنا سانلا فهكتي سلجي و هب قدصتي هلك

 تنهب امك مكل ماما وه امب نوذخاتف نيرادلاب قلعتي اميف نرركفتت مكلعل ىنعملا نوكيف نورَكمَتَتِب قلعني

  عفانم امهرثكا و امهئاقبا نور نيرادلا ىف نوركفتت وا - ةقفنلا ىف دهجلا نم ملصا وفعلا نا مكل

 ىن عفنلا و ةرخالا ىف مثالا باقع يف اوركفنتيل اًميعْفن نم ربا ميما و هل هلوذ ىلا ةراشا نوكي نا زوجي

 ئذعم الرا واب ناشر لولا لم العلل نيش للجبل اوني قيد مشت نحب

 لاوما نولكاي يدل 95 تلزن امل « نوركفتت مكلعل امهب قلعتي اميف و نيرادلا رما ين تايألا مل نبي

 مهعاصمب مامتهالا و مهلاوماب مايقلا و مهتطلاخم اوكرت و مهوماحت و مانيلا اولزنعا اّمْلُظ ىمدُيلا

 حالما هجر ىلع مهتلخادم يا [َريخ هَل حالما ] ليقف جرحلا ىف مهعقوي داك و مهيلع كلذ ٌّقشن
 مهف مهربناجت ملو مهررشاعت و [ ْمهوُطلَخُت نإ و ] ٠ مهتبناجمه نم ريخ مهلوس و مب
 هللاو 5 اظملا ىلع ةطااخملا تلمح دقو هاخا طلاخي نا خالا قح نم و ىيدلا ىف [ مكئاوخا ]

 بنسخ ىلع. هيزاج*# حالما و داسفاب مهلخاد نم هللا ىلع ىفخي ١ يا [ ملصملا نم دسفملا ملي

 ةقشملا وه و تنعلا ىلع ملمع [ ممتنع هللا ءاشْوَ و ] حالصالا ريغ اررحقت الو ةورذحاف ةتلخادم

 عيرق و - مهلا حالصلا لاصيا هافعم و ملا حل لق سواط أرق و - مهتلخادم مكل قلطي ملف مجرحا ر
 ىلع ر دقي بلاغ [ يَ هلا نا ] * يع مثلك كلذك و ابل )فارجو ةزمهلا رطب ُهُكَدَتَْل

 مضب ىيرقو [ اوت لو ٠ مهتفاط هيف عستيام الإ فلكي ل [ ميكح ] هنكل أو مهجرخ# و ةدابع تنعي نا

 تايبرحلا تاكرشملا ليق و ةتباث ةيألا و تايبرحلا [ تاكرشملا ] و ٠ نهوجزُت ا وإ نهوجرزكت ال يل داقلا

 تنك وهلا برز وبيلا تاق و ىلاعت هلوقل كرشملا لها نم باتكلا لها نال اعيمج تايباتكلا و

 َتاَدصْحُملا َو ىلاعت هلوقل ةخوسنم يه و نوكرشي امع ةناحبس ىَلاعَت ءاوق ىلا هللا نب مهمتلا ىراصتلا

 نبا لوق وهو طق ىيش اهنم تي اهلك ةدئاملا ةروس و ممل 5 باتل اونو يذلا نم

 يبا نب دئرم تكرعي مّلس و هلا و هيلع هللا ىلم هللا لوسر نأ يور و - يعازوللا و هذع هللا يضر سابع

 ارمسا ةيلهاجلا ىف ةأرما ئوبي ناكر نيملسملا نم اسان اهنم جركل ةكم ىلا يونغلا دثرم

 لاق يب جوزتت نإ كلل لهف تلاقف اذنيب لاح دق مالسالا نا كليو لاقف ولخت الا تلاقو هنتاف ٌقاّنَع
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 [رْيَخ ةّئمأوم ةَملو ] تلزنف هرماتساف ةرماتساف م طر و هلأ و هيلع هللا ىلم هللا لوسر نولا عجرا نكل و معن
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 ةءاصا و هللا ديبع مهلك سانلا نل نموم نيعل و كلذك و ةكولمم وا تناك ةرح ةنمؤمم ةأرمالو



 ( )كا )

 9 نوركفتت مكلعل تيالا مكل هللا نيدي ب كلدك وفعلا لق » نوقفني اذ ام كلرلكسيو ” اًمهعفت نمر بكأ امهملاو ءمووهدرص ه تعمم ا|١او عوض ىو .هو ه2 001 وا -

 تيّمس و بارش لك نمركسا ام لك كلذك و رمخاك مارح وه ءاهقفلا رثكا هنعو - ةرطق هنم لواذتا نا

 اب ثييبس اهناكو امهزجتأ ىل امهركست اهنال اركس ثيمس امك ٌزبيمتلا و لقعلا اهتيطغتل ارمخ

 هبرسي لاقي امهلعف نم عجرملاو دعوملاكرَّسّي نمردصم رامقلا رسيملاو «ةغلابملل ََس اذا ارمخ رمح نم
 هنال راسيلا نم وا - بسعت الو دكر يغ نم ةاوهس و رسهب لجرلا لام دخا هنالرسيلا نم هقاقتشا و هّئرمق اذا

 « ع « لاق هلامو هلها ىلع رطاغب ةيلهاجلا ىف لجرلا ناكامبذع هللا يضر سابع ىببا نع و - ةراسي بلس

 ةفص فيك تلق ناف همس دبل لارام كيج يا ٠ يننورسبي ذا بسعشل اب مهل لوقا
 سنان و نيلشلاو تتنيقزلا و مأوتلا و فلا مالقاا و مالزالا يهر جدقا ةرشع مهل تذاك تلق  رسيملا

 اهنررحفي روزج نم مولعم بيصن اهنم دحار لكا دفرلا و ميفسلا و مهنملا و ىلعملاو لبستلا و
 * رعش + مهضعبل و دغولا و ميقسلا و معينملا يه ةثلثل الا نيرشع و ةهنامث ليق و - ءازجا ةرشع اهنويزجب و

 نامهس مأوتلل و مهش دفلل ه مينمو ميفس و دغو نهيماسا و ., مجبر ميك سيل ماهس ايندلا:ىف ,ل

 ةبايرلا ىف اهنولعجي ةعبس ىلعملل و 0 كيعبلا ب ةنينم يلااازو ةعبرا سلحلل و ةثلث بيقرلا و

 اهنم احدق لجر لجر مساب جرخيف هدي لخديو نمي وع يدي ىلع اهنوعضي و ةطيرخ يه و

 امم حدق هل جرخ نمو حدقلا كلذ هب موسوملا بوصنلا ذخا دابصتالا تاوذ .نم حدق هل جرخ نمف

 نولكاي الو ءارقفلا ىلا ءاجصنالا كلت نوعفدي اوناك و هلك روزجلا, نمت متو مرعإو اًئيش دخاي مل هل بميصن )

 نم رامقلا عاونا رسيملا مكح يف و مردبا هنومسيو هيف لخدي مل نم نومذيو فكلذب نورختفي و اهنم

 نيتموشملا نيتبعكلا نيتاه و مكأيا مآس و هلآ و ةيلع هللا ىلم يبخلا نع و - امهريغو ,جنرطشلا و درذلا
 نيريس نبا نه و -رسيملا نم .منرطشلا و درخلا نا هذع هللا يضر يلع نع و - مجعلا رسيم نم امهناف
 امه َلُق ىلاعت هلوق ليلدب امهيطاعت يف امع كذولاسي ىنعملا و - رسيملا نم وهف رطخ ةيف عيش لك

 رامقلاو رمخلا برشب ذاذنلالا وه و [ امنت نم ربك ] اههيطاعت يف مثالا باقع و [ اًمهمْناَو ] رْيبك منا

 مهبراشمو مهمعاطم نم ليخلا و مهتارشاعم و نايثغلا تاقداصم ىلا امهب لصوتلا و امهيف برطلا و

 يبأ ةارق ينو - هاثلاب ٌرْيَك ملأ تيرقو - مابا ىلع راختنالا و رامقلاب .لاومالا بلس و مهتايطعأ و

 | وفعلا ] ٠ ةريثك هوجو نم ماثالا اهيف نوفرتقي رامقلا و برشلا باحما نا ةرثكلا ىنعم و بره امهمنأ و ,

 ينم وفعلا يع لاق عسولا عارفتسا و دبجلا هنم ةتافنا غابي ل ام قفذي ناوه,و دهجلا ضيقن

 ءآسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نعو - بصنلاو عفرلاب عيرق - وفعلا ةلهسلا ضرالل لاقيو ٠ يتدوم يميدتست
1 : 2 0 -. 
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 رسيالا ببناجلا نم داتا مث ةذع ا هلثم 7 ىميالا كك نم هاتاف نق هلا و ةيلع ةألا ىلص
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 ( )عب )

 وسمو ع ه - م رب عض 5 هما مم م مم 6

 اًيثدلا ىف مهلامعا تطبح كلَ رفاك وهو تسمين هنيد نع مكلم كدتري نمو ” اوعاطتسا نا
 ا .1ةهذ

 روع رماه يدل 2 يذلا 5 © نرداخ اهي 7-5 راَّذلا وع كَ 5 ةرخلاو
 بل م م5 ؟5ع < مودم ب مور مس 2 ِ ل

 ٠ رفا ورمكلا نع لتولي © | ميحر روع هللا و 5 هللا 0 نوجري كئارأ هللا ٍلْيبَس ين

 بباب سص جب 5 ان

 سّنلل عناذم ريدك ملا امي لَق

 داعبتسا [اوعاَطَسسا ناو. ] * مكردري يك مكنولتاقي يا ةنجاا لخدي ىتح :هآلا هبعي نلف كلنوقك

 هايف [ منم ندري ىم و]+ ةبرفظي )ل هناب سو ةردعل لجرلا لوقك مهتعاطتسال

 مهلامعا تطبخ كللواك ] « ةدرلا ىلع [ تسي ] هيلا هدر "ىلع مهعراطي و مهنيد ىلا هنيد نع عجرب

 اهتمادتساب و: مالسالا تارمث نم ايندلا“ ئب نيلمسمال امم ةّدرلا ثادحاب':مهتوفي امل [ ةرخالا و اهنا ىف

 ترمي ىتح لامعلا 0 ةدرلا نا ىلع يعفاشلا تحا اهب و ةرخآلا باوث نم اهيلع توملآر

 [ اًزرجاه يذلا و اونم| يذلا نإ ] ٠ املسم عجر ناو اناطبشتا اهنا + ةفينك يب دنع نيل

 منالا نم اوملس نأ و مهنا 7 نظ يمرضعلا اولتق نيح هباعم) و شح+ ىب هللا دبغ نا يور

 مهلعج مث ةمالإ هذهرايخ ءالؤه ةدانق ىعو 2 [ هللا تمحر و كئوأ ] ثلزذف ٌرِجا ميل سياف

 كلزن تايإ' عبرا رمل" ىف و ٌبره فاح نمو بلاط اجر نم هنا و نوع.ست امك ءاجر لها هللا

 ردع نا مث لالخ مهل يهو اهنوبرشب نوملسملا لكن ركل هلم نودحُتك باذعألاو ٍليَحْفلا تام نم و ةكب
 ثلرذف:لاملل ةبلسم لقغلل ةبهذم اهنان رمخأ| ىف انتا هللا لوسر اي اولاق ةباحصلا نم اًرغن و اذاعم و

 اوبرشف مهنم اان فوع نب سحرلا دبع اعد مث نورخأا اهكرتر دمر قنذا وتضزوسا# منا امي ]
 لقف ىراكس مثذا و ةولصلا اوبرقت لو تلزنن ات ادا نراك 50 أرقف مهضعب مق اوركش و

 ىنح اودشانت و اورختف) اوركس املف صضاقو يبا نب دعس مههف اموق فلام ىب نابتع اعد مث اهيرشي نم

 هللا 9 هللا لوسر ىلا اكشف ةحضْوم مجشف ريعب يلب يراصنا 000 جه عيف ارعش دعس ىشنا

 لهف هلوق ىلا رسيملا ورمكلا املا ت كرنك اًيفاشأ اناينرمخلا ىف اانل نيب ب مهللا رمع لاقف'م آسو هلإو ةياع

 ريب يف ةرطق تعقو ول ةنع هللا يضر يلع نعو - بر اي انييننا هنع هللا | يضر رمع لاقف نوبدنم“ كدا

 00 موس تثعقو ول و اهيلع ندر مل ةرانم ايكبناكديعمف

 يح هللا اوقتا يذلا رهو اقح ناميالا وه اذه و“ ينعبتت مل هيف يعبصا ثلخذاول امهنع هللا يضر زمع
 رمتلا و بيبزلا عيقن كللذك و مارح وه و بذعلا ريصع نم ديزلاب تالق و قف وبالغ اطاررمفللاو كةمقاقت

 هير لخو ناطيشلا ٌبيصن و هثبخ بهذ دتشاو الغ مث هاثلث بهذ ىنح خبط ناف خهطي مل ياا

 لوقا نأ هباحضإ ضعب نع و - ةفينح يبا دنع برطلا ر وبالا هيرشب دصقي ملاذا عشا نفاس

 نم يلا با اًمطق' عامقتاك ءامسلا "صارخا نآلاو مارح وه ةرم' لوقا نا نم: يلا كسحا لالح وه ازارم



 ( نع
 20و موس م ىروص ماو هموم عاطل 2 هوه *ل عه 2 هي ىو 00 مو ؟,هس ىو 2 0 م
 0 مكر ش وهو اًدِهَش اوجحت نأ ىسع و * > مكريخوهو اًئيش ا نا

 ل, مآرصلا ىونسلا و ويرفُكو لا لوس نم دَسو “ ريك هين َلاَدق لق نب طارش يي تي
 5 اج هل ء هو مرو

 مني نع مكودري ىنح مكتولناقي نولازي ل و » لْذَقْلا نمربكا ةندغْلا و 7 هللا دنع ريكا هنِم هله جار ارخإ و

 ةرركس وه ر يل زويخملا ىنعمب زيبخلاك لوعفم ىذعمب العف نوكي نا اما و هل مهتهارك طرغل ةهارك هسفن

 قاينكفب وكي نإ: روجر دلك كلر زو تغجس قلاع ,:مومصضتملاا زيزي نوعين اب ىلع( متخيلب نوولسلا أرتوز
 امك همأ هدامح ىلاعت هلوق هنم و مهيلع هتقشمو هل مهتهازك ةدشل هيلع اوهركا مهناك زاجملا قيرط ىلع هاركال

 هذعرفنت و ههركت سرفنلا ناف افلُك ام عيمج [ أَن اوهركَت نأ ىسع و ] ىلاعت هلوق ىلع و ارك ُهُنعْضو

 لوزا فسم علم[ نوماس ل متآوب] ابوي زوهالشلاو ياش ب ةللو يلغي
 نوويعب رب لافت لق ةرخألا ىيدامجب يف :ةيرسنولع نمت نب للا دفع ملَس و هلا و هيلع هللا ىلص هللا

 ريعلا ارقاتسا و ىنينثا 17 هولتقف هعم ةثلث و يمرضعتا هللا دبعا نب,ررمع اهيف شيرقل ريع دصرتيل

 شيرق تاقف ةرخآلا ىدامج نم هنونظي مهو بمجر نم موي لوا كلذ ناكو فئاطلا ةراجت نم اهيف و

 لوسر فذوف مهشياعم ىلا سانلا هينرعذبي و. فئاخلا هيف ىماي ارهش مارلا زهشلا دمحم لدتسإ ىت

 انقبوت لزنت ىتخ. جربن ام اولاقو ةّيرَسلا باح ىلع كلذ مُّظع ور يعلا ملسو هلأ ر هيلع هللا ىلص هللا
 كررت اما هيكل يضر سابعا نبا نعو - ”وراسألا وويل ارتسيوز هلأ وهيلعهللا وقم هللا نزع هر

 ىف: لاتقل نع ىويلشاملا وز راقكلا كلاسي يفعنلاو + ةميقعلا«ملسبو هلا: ههلغاقللا قلضبةللا لوقو قكلا

 لماعلار يركت ىلع هيف ٍِلَّدق ع هللا دبع ةءارق يسع سل
 ءاطع نع و - ريببك مث يبعث لمؤفم لق ةيرتع ارت هتنممأ نمل اوفعضتسا يدلل هلو
 ريشلا ىفالو مرحلا ىف وزغي نا سانلل لحي ام هللاب فلعت مارحلا. رهشلا ىف لاتقلا نع لكس هنا

 ثميح نيكرشملا اولا هلوقب ةخرسنم اهنا ىلع ليواتالا رثكا و تخسن امو هيف اولتاقي نا الا:مارخعأا

  فىلذ نم اوعنم دقو هياع فوطعملا نم غارفلا لبق فطعلا مم فيك تلق نان - مهو

 هناكو.لضف ل هناك كلذ غوس يذلا وه امهداحتا و هللا لّيبس نع. دصلا "نعم 0 هبرْفك و تلق

 نم شيرق رئابك و ينعي هربخ ربكأ أدقبم [ هللا لِيَ نع دو ٠ - ماتسل دسمل هر ندمت سوكر نيف
 هللا لوسر مهو مارعلا نجسملا لها جارخلا و هللاب مهرفك و ماركت موكسملا] عا للا ليبس نع مهَدَم

 ليبس ىلع مارحلا ربشلا ىف لانقلا نم ةيرسلا ةتلعف امم [ هللا دنع ربكأ ]اه نونهؤملا» و

 نيلع| تفلت مارا نْسْملا و -..تّرشلا وا جارخللا [ دفا و ] ٠ نظلا ىلعتانبلا و داطخلا

 ماود نع راجخا [ مكئولناقي ور ان ب يف ءاهلا ىلع فاطعي نا زوجي الو - هللا ليبس

 ليلعتلا اهانعم كدحنو راني يغتر زد تح ] «٠ اهنع نوكفني ال مهناو نيملسمال رافكلا ةرادع

 ساب



 ( عا“ )

 ورب ميج مم هربتو ه "(فةضاوملا ص
 اخدت نأ مليسح مآ © ا طع ىلع م يد هللاو د هنذاب قحلا نم هيف اوعلدخا امل ما: كل روس
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 قوسرلا ليحل ىلع اون وأ + 1و 7-32 مهلبق نم الَخ ىلا ْلَثَم ممتأي اا

 يول نوقفتي اذ ام كُئوئْسي © ُبْمرت هللا ٌرْضن نأ: للارض ىلم ٌهعم أوم تا

 هب هلا ناف ٍرْيَخ رْيَخ نم اواعْفَت امو لْيبسلا نبا د نييسملا و ىمثيلا و نيِوُقلا و نيدلاوللك ريح ري
 ل ل ا ا

 * مث زك وه و لتفا مهلَع بنُ © ل

 َنيدلا هللا ىدهَف يا هيف اهات امل نايب [ قَحْلا نم ]و ٠ مهنم فاصنا ةلثو ايندلا ىلع مهمرعا

 نابسحلا راكنا و ريرقتلل اهين ةزمهلا ىنعم و ةعطقنم[ مآ ] ٠ فاتخ ١ ىّم هيف فلتخا يذلا قحلل اوُنَمآ

 هللا لوسرل اًميجشت تاذيبلا ىريجم دعب نييبنلا ىلع فالتخالا نم ممل مهيلع تناك امركذ امل ةداعبتسا و

 ةتايأل مهراكنا و باتكلا لها و نيكرشمل نم هيلع اوفلتخا يذلا عم ربصلا و تابثلا ىاع نينمؤملا و

 عقرتلا ىنعم اهيف [امل ] و ٠ مُبسح مآ غلبا يه يتلا تافتلالا ةقيرط ىلع مهل لاق هل مهتوادعو

 [اولخ نيا لق «رظتنم عقوتم كلذ نايتا نا ىنعملا و - تابثالا ىف دق ةريظن يفنلا ىف يه و

 ناك كفيك لاقلت نكي فاقيتشا هنو" تفل ناَعب [ مملَسم ]و٠ ةذشلا ىف لثم يه ينلا مهلاح

 نم رمهباصا امب .ةازلزلاب اهيبش اديدش اجاعزا اوجعزأ و [ وْ و ] ءماسابلا مهتسم ليقف لثملا كلذ

 [هللارصن ىَنَم] « اهيف ةعم نم و لوسرلا لاق يتلا ةياغلا ىلا [ ٌلوُسرلا لوي ىّنَح ] « عازفالا و لاوهلا
 ةدشلا نامز ةلاطتسا و هيثمت و ربصلا بملط هانعم كملاذ اولاق ىتح ربص مهل قبي مل و رجلا مهب غلب يا

 و مهتاجث ردق رداقي ١ لسرلا نال مظعلا ىف هيدامت و ةدشلا ىفرمالا ىهانت ىلع ٌلهاد ةياغلا هذه يفو

 ء اهءارو ممطم ال يتلا ةدشلا ىف ةياغلا كلذ ناك اوجض ىتحر بص مبل قبي مل !ذاف مهسفنال مهطبضو ,هرابطما

 و -رصخاا لجاع نم مهقجاط ىلا مهل ٌةباجا كللذ مهل ليقف ينعي لوقلا ةدارا ىلع [ بيرك ةللاوصت نإآآ ]

 ىنعم ين هنا ىلع عفرلاب و - هل مَلَع نأ نال لابقتسالا ىنعم و نآرامضا ىلع بصنلاب َلْوُقِي ىنح عرق
 قباط فيك ثلق ناف ٠ ةيكحم ةيضام لاح اهناالا هنطبرجي ريعبلا ىيجب ىتح لبالا تبرش كلوقك لاحلا

 دق تلق  فرصملا نايبب اوهيجاو نوقفني ام نايب ع اولاس دق مهو مْ ام لق هلوق يف لاوسلا باوجلا

 وه و مها وه ام ىلع مالكلا ينب و ريخ لك وه و هنوقفني ام ناب [ ريح م مثَْفْناَم لك ] هلوق نمضت
 ىتح ه ةعيذم نوكت ال ةعيذصلا نإ هرعش ٠ رعاشلا لاق اهعقوم حقت نا آلا اهب دتعي ال ةقفنلا نال فرصملا نايب

 هلو مه نيش وهو :حومجلا ىبو رمع داج هنإ امهنع آلا يضر سابع ىبا نعو ٠ عنصملا قيرط اهب باصي

 و - ةوكزلا ضرفب ةخوسذم يه يدسلا نعو - ٌتلزففاهعضت نيا و اذلاوما نم قفنت اذ ام لاقف ميظع لام

 انما عشاني ومرت نأ ىسعو هلوق ليلدب .ةهاركلا نم .[ ملوك وه َو] ٠ عوطتلا ىف هت سلا ع
 ين هناك هرابداو كنزا :يرج امان عمار ةغلابم فصولا عضوم رد.عملا عضو ىلع ةهاركلا ىنذعمب نوكي نا
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 نيب محم قب بل مَ زنا نيرذنم و ىيرشبم نييبْلا هللا تحب ةدحاو ما

 ايَْب تنيببلا سل ا هرثرأ ىيدلا 3 هيف فتحا امو ” هيف اوُعلتحا اَمْيَف ساّدلا
 آءما هم 2 3 هوومف

 اودمأ يب را هللا ىدهف " مهنيب

 هولقع ام دعب نم ةلرئرحم مث هلوقك اهفرع وا اهتفرعم نم نمت ام دعب نم لذعماتسلت -[ ةثءاجام دعب نم ]
 اطيشلا ره يملا« فيفشتاب نو كيتو هنع ةبئاغ اهناكف اهفرعي ملا اب.ةفرعم ىم نكمتي ملاذا هنال

 اهنيز نق هللا نوكي نا زوج“ و - اهريغ نوديري الف مهلا اهببح و هسواسوب مهنيعأ يف : اهنسحو ايندلا مهل نير

 نيل نير أرق نم فارق ههلع لدي و اذهدزت زم ١ لاهما لغجوا -اهوبحاو اهرنسحتسإ ىتح. مهلذخ ناب مهل

 نينمرملا نم نورخ#ب ةرفكلا تناك [ اوُنَسأ يدا نم َنورَكْسَيو ] « لعافلل داذبلا ىلع اَيندلا ةيعلا اورغك

 نم نورفتج مهو اهريغ نوديري ل يل مهريغ و بَ ون رامع و دوعسم نياك اهندلا نم مهل ظح ل نيذل

 ين مهو ءامسلا نم نيبلع يف مهنال [ةميقلا موي مهوف وقت َنيدَلا و ] «اهريغ بلطي مم وا اههيف هل ظحالا

 نوكيجضي نولواطتم مهيلع نولاع مه وا - ناوش يف مهو ةصارك يف مهنا مات ةيلا مهاح و - ضل نم نم

 0 نوكحضي راَعكلا نم وذم م يذلا موهلاَف مهيلع مهل لضفلا نوري و اهندلا ىف مميلع هال ره لواطي امك مهنم

 تر اك هيلع اسوا محلا بجيت سم ىلع عنب هنا ينم رددت رج [ باجمل

 رات وابا ردنا يض ةمكحلا نم. اهيف امل هللا ةهج نم. مكيلع ةعسونلا هذهف ةريغ و نوراق ىلع

 ندا لاق من اوم َنيدَلا نم لاق مل تلث ناف - معنم اهب قحا نونمؤملا هءايلوا ناكل ةمارك تناك

 « كلذ اوعمس اذا ىوققلا ىلع نيفمؤملل ًاثعب نوكيلو يقنملا مؤملا الا هدنع دعسي ال هنإ كيريل تلق - اونا

 ثعبب اولغتخاف. ديري [ ميدل هللا تصيف.] مالسالا“ نيد ىلع نيقفتم .[ [ ةدبحاو ةمأ سانلا ناك ]

 سانا ََس هللا دبع ةءارق. يف و  هجلع هيف اوفلدَحا امْيَف سانا 7 3 هلوق ةلالدل كفيف ايي و هللا

 ةّدحأو هما لا سانلا ناك امو الع وزع هلو هيلع ليلدلا و ن ريس هللا نجما وفاتك ةدحاو 1

 - نعي هجولا لرالا و. مهيلع  اوفانخاف نينا هللا 1101 و 5 ًاقدحاو ا قرلاقلا 51 ليقاو- اوفلدْحاَ

 ناك هنا امهنع هللا يضر سابع نبا: نع تلذ - قحلا ىلع' نيقفتم ةدحاو ةما ساخلا ناك ىنم تكملذ

 ثم 1 >ٍ 3 ءا - . ا 8 . !

 اه ل ل ةعيرش ىلع نورذ ةرشع حون' نيبو مدأ نيب“
 روم

 ءةيلعلزنملا يبنلا وا باكلاوا هللا [ مكمل ] * هباتك مهنم دحاو لك عموا سنجلا ديري [ باّذلا مهعم لَا و ]

 قحلا ىف [ هيف فّلَدلا امو 1.« قاغتالا دعب هيف اوفلتخا يذلا مالسالا ن م هويت بف[ مدن فتكا يؤ

 لزنا امن. .فالتخالا اودادزا ىا فالتخالا ةلازال لزنملا: باتكلا اوتوا نيذلا الا مادرى يلا ا ]
 ١ : .عء همم . - 7

 املظ و مهنيب ادسح [ مهيب اًيغب ] «ةماكحاسإ و فاتخاا ةذش يف اببس باتكلا لوزذ اولعجو باتكلا مهيلع
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 مريب 6 هب مه هن مروصم ه 2

 لّلُظ يهل مويتاي نال نظل لهم م مل تنيبلا 000 دب نم مل ناف
 هس هع اها هما

 ١ نهب يب نم مهنيتا مك ليئارسا يي رب لس 6 روما جيطرت هللا ىلإو غب نيمألا 2 و ةكللملا و ماَمعلا نم
 2 ومو اي هدد هم ه

 ةويعلا اررفك يدلل 5 © باقعلا يدش هللا ناك 2 0 دعي نم هلل ةمعن لدبي 000

 ل 2

 نورخشسم و اهندلا

 لوسر نذاتسا هنا: مالس نب هللا دبع نعو - اهنه ئييشب ارلخُي ال ناو اهلك يي جو

 ٌةفاَكَو ا ليللا نم هتولص ىف  ةنروتلا نم: ارقي نا و تجسلا. ىلع ميقي. نا مسن و.هلا.و. هيلع هللا: ىلض : هللا

 نم. ] * ملسلا ىف لوخدلا نع [ تلكَ ناف ] * مهعامتجاب دحا مهنم جرخ# نا اوفك مهناك فكلا نم

 املا ] « قحلا وه هيف لوخدلا ىلا متيع3 امض نا ىلع دهارشلا و جتا يا [ تيل مُثج ام دعب

 هعمسف 'ميحر روُغَع أرق اًنراق نا يؤوو - تيارا [ مْيََح ]* مام منزلا ةزتجشاا اهرب روع لآ

 لئزلا دنع نارُْعلا ركذُي ال. ميكعلا |ذك نوفي الفلا مالك اذه ناك نا لاق و نارقلا أرقي مل و هركناف يبارغأ

 ناييتا [هللا ىايتا ]+ تمللَص و تلكّضوحن نادغل امهو مالا رسعب مُنللَر لامسلا وبا أرق و - هيلع ءارغا هنا

 نا ىنعمب افرذحم هب يتلا نوكنلا لاو ودب ا ىَبر رمأ يناب زأ هلوقك هسأب و درما

 و.- كلظا ام يه ر ةلظ عمج [ ٍلَلُظ يف ] * ٌربرع هللا لَك هلوقب هيلع ةلادلل هدمقنب را هسابب هللا مهيتاي

 لإ نورظني له هلرقك عفرلاب [ َةكْلَمْلا و ] كيرق و - لظ عمج وا لاق ةلقكبةلظ»عمج يه و ٍلالظ عبرت

 تلق - مامغلا ىف ٌباذعلا مهتاي مل تلق ناف - ماعلا ىلع وا لل ل نا حرس هلنر كقاوق

 بست ) ثيح نم داج اذا رشلا نال لها و عظنارمالا ناك باذعلا هنم لزن !ذاف ةمحرلا نظم مامغلا نال

 بست كميح :نم رشلا ءاج: اذا" فيكف رسا' نك بستحتلال ثيح نم ءاج !ذانريخلا نإ'امك مغا ناك

 نمو كيغلا عقوتي تريح نم اهئيجمل عظفتسملا تدع ةقعاصلا تناك كللذل و ريخا)

 باو هللا 7 نسل ةلوق' هللا باتك 4 ةودقم نطل 0
 ص

 ثيناثلاب لوعفملا و لءافلل ءانجلا ىلع جرت كيرق و - ' ةكدلملا ىلع لم عوفرملا يل

 ' اهلك جيرقت“ لاؤس 'لاوسلا |ذه:و.دحنا لكل وا مالسلا هيلع لوسرلل مآ [ لس“ ] «: .امهيف «نيكذقلا :و

 ىن ةيا نم وا: مهتازجعم يه و مهءايبنا يديإ ىلع [ ةنيب ةيآ ىم مهنيَتا مك ] « ةميقلا موي ةرفكلا نأست
 .٠ 4 - ك م -

 ةاجنلا و ىدهل بابسا اهنال هللا نم ةمعن لجا يهو هتايأ [هللا معن ] و« مالسالا نيد ةدك“ ىلع ةدهاش بستكلا
 >6 معوض سس همم 3 0 5 5 30 - ُ ١

 اًنسْجر ْمُهنداَرَف هلوقك مهنالض بابسا اهراعجف مهاده بابسا نوكيل اهرهظا هللا نا اهآيا مهليدبت و ةلالضلا م
.- 

 مك تلق ىناف .- ايار لاو هيل هللا ىلم دمح“ نيد ىلع ةلادلا بمتكلا تايأ اوفرح وا ': مهسدر ىلا
 م

 ىتعم اك( كلقت ف نادر ريرقتلل اهيف ماهفتسالا ىنذعم و نيرهالا لمتحت ل : ةيربخ ما ةيماهختسا



 ( الع )

 2 25 امص سلا ص مرر ماك ا مهو

 نسفيل ضر ىف ىتت 5 اذا و © ماّصخلا داعب 3 او هللا كيشي و اهيندلا ةويعلا لئك

 لأب زعلا ُهنَدَحأ هللا يا هل لِ اذا هس بحب آ هللا و * .َلسّنلا و ترحل كلي و اين
 2م

 همام 000000 هضم 656م َّط وءومم معمم <

 نر * هللا تام ءاقتبا هسقن يِرشُي م سنا مي و © كاهل سْدِبََو منهج 5
 2-5 سم7

 © نييبم ودع مكل هنا * ناطيّشلا كرطخل اوعدك ل ود 151 ملسلا ىف اًولْخْا اونمأ نيل 2 هه م 8و سن ىعل» د

 واح هلوق يا فىبج## قاعتي نا زوجا و - ةرخآلا ىف ال اهندلا ىف نذا ةمالكف لوسرلل ةقداصلا ةبحملا و 5 3 0 -. 00 | -- .٠ .٠
 0 همي

 واذ ةنفللاو ةسيحلا نأ فنقوملا ىف هقهري امل ةرخآلا ىف فبجعي الو كبجعي وبف ايندلا ىف ميصف
 ر فلحب يل [ هلق يف ام ىلع هللا دهْشي و] ء هماك كلبجعي ىتح ملكتيالف مالكلا ىف هل نّدوي ل هنال همام - 2 2الى هاد 2

 2 مموم <

 يِبأ فعصم يفو - هللا دهشي و ثيرقو - مالسالا نم و كتبح# نم يجلذ يف : ام ىلع نهاش هللا لوقي

 فيقث نيبو هنيب ناك ليق و - نيملسمال ةرادعلا و لادجلا ديدشوه و[ ماصخلا لاول هت

 مدلرقك يف ىنعمب كلل ةفاضاو - ةمصاخملا ماصختلا و - مهعورز قرحا و مهيشاوم كللها و ليل مهتيبف ٌةمرصخ

 ىئنعمب باعصو ثمعصك مصخ و لا لا ماصخلا لعج وا  ردغلا تن

 ] قطنملا ءالحا و لوقلا ةناا دعب بصهذو كلذع [ ىو اَذإَو ] ٠ ةموصخ موصغلا شا وه و

 ةطوسلا هل سا يرن ناك اذاو ىلوت اًذإ و ليق و - فيقثب لعف امك [ ايف َتسفْيَل ضرألا ى

 كلييف رطَقلا هماظ موشب هلا عذمي ىنح ىقح ملظلار بي ليقو - لسنلا و ثرحل ١ تالهاب ضرالا ىف داس

 كفطقلا عفرلا دو لطنلا و كرست لوفي نب ىدلع نست يال تك ترفرو ب لما زو كحل

 * لوعفمال دانبلا ىلع َكلَلهَي و هنع يور و - ىباي ىبا وحن ةغل وه و مالا متفب نسحلا أرق و - ىعس لع

 هين ىتلا ةزعلا لمح ىل هايا هتمزلاو هيلع هّتلمح اذا اذكب هتذخا كللوق نم [ مثالاب ةزعلا هنَدَحا ]
 ىلع وا  اجاجلو ارارض هنع يلختال نا و ةباكترا هتمزلا و هذع ىبني يذلا مثالا ىلع ةيلهاجلا ةيمحو 5 3 . 9 2 11 -. م َّت 8 8-5 . هك - 4 5

 : : 7 نا ا 1 10
 ركذملا نع ىقذي و فورعملاب رماي ليقو - دابجلا ىن اهلديي يا اهعيبي [ هسفن يرض ] + ظعاولا لوق كر

 هعم اوناك ارفذ اولتق و مالسالا كرت ىلع نوكرشملا هدارأ ناذس نب بيهم يف ثلزن ليق و - لّدقي ىتح
 اوذخ و هيلع انا امر ينولخف مكرضا مل مكيلع تنك ناو مكعفنا مل مكعم تذك ناريبك خيش انا مهل لاقف

 ه ءادهشلا باوثل مهضرعف داهجلا مهفلك ثيح [ دابعلاب 0706 * ةنيدملا ىتاو هلام هذم اولبقف يلام

 اوماستسا يل ةعاطلا و مالستسالا وه و مالا و نيسلا متفب شمعالا أرقو - اسف .. نيسنلا سكب[ حاب

 باتكلا لهال باطخلا و مالسالا وه ليقو هتعاط نع هدي مكنم دحا ج رخآ ) [ َةَفَك] ٠ ةوعيطا و هلل

 اهنا ماسلا نسا كاك :نوكي منارزوجم ورد مهتخسلاب اونما مهنال نيقفافملل را مهباتك و مهيبخب اونمأ مهنال

 نم كيفعت برعلا و ءهب تيضر ام اهنم ذخات ملسلا ه رعش ٠ لاق برحلا ثمذوت امك كورت

 ةعاط نرد ةعاط يف اولخديال ناو اهلك تاعاطلا ىف اولخدي ناب اورمأ نينمؤملا نا ىلع ٠ عرجاهسافنا
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 ةرقبلا ةروس

 و رجلا



 سه يودردص نجا ضن ج 7 2 ©« موس سود” 5 نم |مدهء م 5 و

 منا 26 عرقا هيلع منا 5 نيسوي ين لدج#تي مف . ثندودعم مايا 2 هللا اوركذا و

 ووهم م ا رص مل ماس ممر م ه3 5 1 سا معمم

 هلوق كبجحي نم ساّنلا نم و © نررشحت هيلا مزمار ىقتا نمل هيلع

 مهددع ةرثك ىلع قئالخلا باسح ةعرسب هَسْفن فّصو وا - ةرخآلا ٌبلطو ركذلا راثكا اورداجف نابعلا بساحل و

 و-ةاش بسأح ردق يف قلخلا بساع هنا يور - هذم رذحلا بوجوو هتردق لامك ىلع لديل مهلامعا ةرثك و

 ريبكتلا بيف هللا ركذو - قيرشتلا مايا [ تادودعملا مايالا ] * ةحمل رادقم يف يورو - ةفان قاوفرادقم يف يور

 ىتح هلوح مر بكف ىمب هطاطسف ين ربكي ناك هنا هذع هللا يضررمع نعو رامجلا دذعو تاولصلا ر ابدأ يف

 لجعت ورفنلا لجعتسإ وإ رففلا يد. لعب نمف :[لكيعت ع نمف ].« فاوطلا ىف و .قيرطلا يف سانلار بكي

 باهذلا لجعت لاقي نييقعتمو لجعتسإ ورمالا ىف .لجعت لاقي لجع ىنعمب ييعراطم ل

 ضعب يناَثَملا فردي دق «رعش * هلوق يف كلذك يهادكَرْخَكَد مو هلوقل قفوا ةعراطملا و ءاجبعتسإ و

 مويلا وهررقلا موي ر حفلا مواد [ نيموي ين ] ينانملا لج! ٠ للزلا لجعتسملا عم نوكي دقو ه هتجاح

 سانلا لعفي امك رامجلا يمر نم غرف اذا رفني هدعب .مويلا و.سودرلا موي ةكم. لها هيمسي يننلا

 عولط لبق رفني هباعما و ةغينح يبا دنعو ةدانققالاونل ولورا يعفاشلا بهذم وهو موهلا

 ىلع هميدقت زوج .كلاثلا مولا ىف يسرلا و كلاثلا مويلا ىف ئمر ىنذح [ َرْحَلَت نمو ] ةرجفلا

 لجعتلا نع هيلع ما الف نافسيك دما فباذر ناكني اإل يعفاشلا دذع و ةفيئذح يبا دنع لاوزلا

 نان 2 اورخاتاوا اولّجعتف ليت . هناك امبيف ريخم رخئاتلا و. لّجعتلا نا ىئلغ ٌةللد تلق .- اعيفجركخاتلار

 زئاسملا ريخ امك لضفالا و لضافلا نيب رييختلا عقي نا. زوجبو ىلب تلق :- لضفاب رخاتلا» سيلا تلق

 لعج نم مهلم يقيرف اوناك ةيلهاجلا لها نا ليقو - لضفا موصلا ناك نا و راطفااو موصلا نيب

 يل[ ىَفّلا يمل ] « اعيمج- امهنع مثاملا يفذب نارقلا دروف امنأرخاتملا لعج نم مهنم و امنأ ليجعتملا

 امينم نيش هبلذ يف ملاخأب ائل يقتملا جاحلا لجال رخاتملا و لجعنملا:ىم.مثالا يفن ونرهيختلا كلذ

 ةبيري ام لكم زوحتم رذح ىوتنلا اذ نا 'هيلع . مادقالا ىف مانا هبحاص قهري امهذحا نا بسعيف

 ةركذّرم يذلا كلذ كري نازوجي و - مكب ابعيل [ هللا اونا و ] لاق مث هللا دنع ةقيقحلا ىلع جاحا وه ةنال

 ةجر ندير يذل ريَخ كلذ هلوقك هاوس نم نود هب عفتنملا وه ةنال ىقتا نما هريغ و محلا ماكحا نم

 وهو سفنلاىف مظعي يذلا بيجعلا ولا «امو ثلبلين مظْعَي و كلقوري يا |[ هلوق كبي م نم ه هللا

 عدا و لوقلا هل ىآلا ملس و هلا و هيلع هللا ىلص ةللا لوسر يقل !ذا قطنملا َولَح الجر ناك قيرش نب سذخللا

 مهيولق و مهتنسلا يلولحت تناك ىيقفاذملا ىف ماعوه ليقو - قدام ينا هللا ملعي لاقو ماسنم هناو هَبحي ةنا

 ىذعم يفهلوقي ام كدجعي يإ لوقلاب تلق - اَيَدلا ةرِيَحلا ىف : هلرق قلعتي مب تلق'ناف در ددصلا لمازها

 يقيقعلا ناميالاب دارت امك ةرخآلا هب ديري الو اهكدلا ظوظح ى و 2 تماطت ليطال !اب ان ةيكملا هءاع دا نال ايندلا



 ( اعقا )

 هرم س ه2 ل همصو دس

 مف“ .اركذ نشا وأ د مرد هللا اوركذاك مككساَدُم مُئيَصَق ذاق © ميحر روُقَع هللا كا هللا اوفس
 ١ 22 مرمر هي هرم

 اى - نس ا © قاَخ | 00 ب ل امو 5 ى انتا 1 لعب 0 ساّدلا

 4 مهم 5 ه5 هي كو

 و فقوملا ىف مهوراسي نا نع مهمظعتو مهيلع يلاعتلا و .ساخلا ىلع عفرتلا نم سمعلا هيلع ناكامل

 فيكف تلق نا - تافرعب سانلا ٌرئاسو عمجب نوفقيف هذم جرخن الف مرح ناطق و هللا لها نحن مهلوق
 تواغنل مَن يناث ميرك ريغ ىلا نحت ل م رسال لا نسحأ كلوف 0 اهعقوم وحن تلق 8 عقوم

 ىنم ةضافالا دنع ركذلاب مهرما نيح كللذكف امهايب ام دعب و ٍدَغ ىلا ناسحالاو ريركلا ىلا ناسحالا نيب ام

 اوضِينأ مث ليقو - ءاطخ يناثلا و باوص امهددحا نأ و نيتضافالا نيب ام توافتل اوُضيفأ مث لاق تافرع

 كيرا جاو نم ةضافالا دعب ىنم ىلا ةفلدزملا نم يا سنلا مهو ساَّنلا َضانَأ تْيَح نم

 لبق نم مدا ىلا اًندهع ْدَقْلَو هلوق نم مدأوه و يسانلا يا نيسلارسعب ساّنلا ضاَقَأ تْيَح نم

 فتوملا ىف مكتفلاخمم نم [ هللا اررفغتسا ]» هنع اوغلاخت الف ميدق عرش تافرع ىم ةضافالا نا ينعي يسن

 هللا اوركْد اك ] مترفن ر ةيجبحأ ا مكتاوابع م متغرف اذاف ىل [ مككساَدم مكيف اًذاَق ]* مكتياهاج نم كلذ وحن و

 اذا اوناك و مهماياو مهرخافُم و مكدابأ ركذ يف ىواعغت امك هيف اوغلاب و َهَللا ركذ اك [ مكدابا مكركذك

 ٠ مهمايا نسا“ نوركذي و مهءابا لئاضف نوددعيف لبجلا نيبو ىنمب نجسملا نيب اوُهَقَو مهكساذم اوضق

 شيرق ركذك لوقت امك ْمكرْكدَك هلوق يف ركذلا هيلا فيضا ام ىلع فطعرج عفرم يف [ ارك تشو ]

 ىلع مكءابا نم اركذ ٌدّشآوا ىنعمب مابا ىلع فطع بسن عضومم يف وا - اركذ مهنم دشا موق وا مهكابا

 لقم نهب نم ساذلا ناف كانوا ركف اورثكأ ايضا نة ساّنلا مك ] «روكذملا لعف نم اركذ نا

 لعجا [ ادا ىف اند ٠] نيرثكُملا نم اونوكف نيرادلار يخ بلطي تكس واهندلا ضار لا هللا ر كذب بسلطتي

 يطل دوهار ع نفاطنيصا فانا نم ةرَخآلا ىف هلاَمَو] « ةماخ اهندلا ىف انءاطعا يا انءاقيا

 ةباط وه ام نفسر الهيب: ازا و م ققمنم و ايه انستا راف يعادلا . اذهل ام وا

 - باوثلا نم ةرخآلا ىف مهتباط و ريخلا ىف قيفوتلا و فافكلا و ةحصلا ىم ايندلا ىف نيعلاصلا

 ةأرما راخلا ُباذع و. ءازوصلا ةرخآلا ىفو ةعلاصلا ةأرملا ايندلا ىف ةنسعلا هنع هللا يضر يلع نعو

 لامعالا نم اوهسكام سذج م بميصن يل [ اوبس امس بسيص مل نيتنسحلاب نوعادلا [ كُنْ ] هءوسنلا

 مهلزأ - اوقرفأ مهنئيطَح مم هلوقك اوبسك ام لجا نم وا ةنسحتا عنانملا وه يدل باوثلا وه و ةنسعلا

 ةرخالا ىف مهقاتحتسا و ايندلا ىف مهعلاصم بسحب هنوبجرتسي ام ءذم مهيطعت هب اوعو امم بيطن
 اي

 كلئأوأ ةوكي [نا'زوطفوا: ميديا تيس امم بسكلاب ةفوصوم ٌلامعالا و لامعالا نم هنال اًيسك ءاعدلا يمس و

 ةليغلا يفز لاا ةكشوي»[ اسال يرمي هللا از هازدجعاتا طنب نم ًايينعح قزم كل ناو كيذا نيقيرفلل

 ءرحلا

 ا ةزقجلا روس



 ١ ةرقبلا ةروس

 و رجلا

 ( امم )

 ريا 2 يرب رم ضر غ١ مو وه م ع هم -

 © َنْهلَشا م هلبقأ نم هك مدع امك اخ مارحلا رعشملا دنع هللا ارركذاف تافرع ىم
5 0 

 2ع

 لاقيو هنجح“ نريعب شرخب وه و نق يف َبَم هذع هللا 0 تدل و - أوبصو اذك

 تعنُم اله تلقىاف - تاعرذأك عمجب يمس ففقوملل ملع [ تاقرع] ر* هيف اوبضهو - ثيددحلا ىفاوضافإ

 اما و اهظفل يف يتلا ءانل اب نوكي نا اما كيناتلا ولخب ال تلث  ثينانلاو فيرعتلا ناببس اهيف و ٌفرصلا

 عمج ةمالع اهابق يتلا فلالا عم يه امنإ و ثيناتلل تسيل اهظفل يف ينلاف ناعس يف امك ةردقم 53

 ردقي ا امك اهريدقت نم ةعنام ثمنوملا عمجب اهصاصتخال ءاتلا هذه نال اهيف ءاتلا ريدقت مصيإلل زك نرملا

 ثباف كيناتلا ءاتك .ثنوملاب اهماصتخال واولا ىم لدب يه ينلا داقلا نال ثنب يف ثيناقلا هات

 ليئربج نا ليق و - اهفرع اهرصبا املف مالسلا هيلع ميهربا ثفصو اهنا كللذب ُثِيَبَس اولاق و  اهريدقت

 نال ليق و  افراعتف اوحوو مدأاهيف ىقنلا ليق و - تفرع دق لاقف اهأيا ةارارعاشملا ىف ةب رودي ناك نيح

 ءامسا يف فرعتال ةفرعلا نال ةلجترملا دامسالا نم يهو كلذ ةقيقحب ملعا هللا و اهيف نوفراعقي سانلا

 نعو- هدعب الا نوكيال ةضافالا نال ةفرعب فوقولا بوجو ىلع لياد هيف ليف و - فراع عمج ىنوكت نا الا سانجالا

 [ هللا اوركذاف ] ٠ محا كردا دقف فرع كردا نمف ةفرع حلا ملس و هلأ و هيلع هللا ىلم يبنلا

 حزق [ ماركا رعْشُملا ] و« هاشعلا و برغملا ةرلصب ليق و - تاوعدلا و هانثلا وريبكتلا و ليلبتلا و ةيبلتلاب

 يمرس نم ةفلدزملا يابج نهب ام مارحت رعشملا ليق و - ةدقيملا هيلع و مامالا هيلع فقي يذلا لبجلا وهو
 ىور امل لبجلا هنا ميحصلا و - مارا رعشملا نم رسح# يداو الو نامزاملا سيلو رسَحمم يدداو ىلا ةفرع

 هتقان بسكر سّلَكب ةغلدزملاب ينعيرجفلا ىتصامل مّلس و هلأ و هيلع هللا ىص ّيبنلا نا هنع هللا يضر رباج

 امص انعم مارح اكمل دّذع ىلاعت هلو و رفسا ىتح اًقاو لزيملو لهو ربك و اعدف مارحلار عشملا ىتا ىتح

 رم“ يداو الا فقوم اهلك ةفلدزملاف لاو ةمحرلا لبج نم برقلاك لضفلل كلذ و هنم اهيرق مارعلار عشملا ىلي

 فصوو ةدابعل لمنال ملعملارعشنلاو رعشملادذعهب ٌةلصتمور عشملا ركح يف اهنركل ةغلدزملا باقعأ تعجز

 سانلا تكردا دقل لاقف عمج ةليل ساخلا ىلا رظن هنا هنع هلا يضر سابع نبا نع و  هتمرحل مارعلاب

 فلدزا:و اومن عم اهيف عمتجا هيلع هللا تاولص, مدأ. نال اعمجو ٌةغلدزملا تيمس ليق و - ىوماثي ل ةليللا:هنه

 مهنال اهاها لعفب ثفصو لاقي نا زوجي و - نهتولصلا نيب اهيف عمجت هنال ةداتق نع و  اهنم اند يل اههلا

 اركذ هرركذا ر ىنعملا و - ةفأك وا ةيردصمام [ ْمُكددَه امك ] « اهيف فوقرلاب نويرقتي يم هللا ىلا نوغادزي

 1 [ هلْجَق نم منك نإ و ] « هنع اولدعت الو هنوزكذت فيك مملعامك هرركذاو | ٌةنسح ٌةياده مكاده امك اًدسح

 ةليقثلا نم ةففخملا يه ناو - هنردبعت و هنرركذت فيك نونرعت ل نيلهاجلا [ َنْيلَملا نم ] ئدهلا لبق
 كلذ و ةغلدزملا نم نكت الو [ ساّدلا ضان ثيم نم ] .مكتضافا نهتلمث [ اوي مَ ] ٠ ةقراغلا يهمالاو
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 1 ءرج"ا ممضفا اذا ” معبر 0 الضف اوغلجت نأ اج

 يفنلاب نارملا و نارقلا ةءارف يف بميرطتلا و ةولصلا ىف ربرحلا سبلك عمسا محلا عم هنال لاح لك ين 2 0 5 و ٍذ 2 ّ
 رمد لراايجيعتلا ناسا نيل ل تايتمكلا ترق و - نوكت ال ناب ةقيقح اهنا و اهدافتنا بوجو

 ظل اال

 هس ا ل

 47 نوع ين -

 ”-ههيح6 س

 ننوكي الف ليق هناك يبنلا ىنعم ىلع نيلرالا مح امهنل بصنلاب رخآلا و. عفرلاب نيلوللا ريثك نباو

 مج هتنايناج ران كاشنإب لي نع جا قي راهخا ىلا قمت دا

 اوناك و ةفرعب نوفقي برعلا رئاس و . مارحلا اهلا علية يسرول رئاس تلاغت تناك اشيرق نا كلذو

 هللا ربخاف ةفرع ىلا .فوقولا درو دحاو تو ى ملا رف عيسذلا وه و ًةنس هنررخوي و ةنس .ا نومدقب

 لادجلا نود قوسفلا و ثمفرلا وه هذع يبذملا نا ىلع ندب محلا ىف فالخلا عفترا دق هنا 3

 هما هثدلو مي لينك نهورخب قمغ 5 و فيمفويرب ملف ؛ تحرص. مسلاو .هلاذو) هيلادللا ىلا منإعب
 رشلا نع يهنلا بيقع مام ا ا

 ٌقالخالا و قافولا لادجلا ناكم و ئوقنلا وربلا قوسفلا لكم و..سحلا .مالكلا: نم ميبقلا ناكم اولمعتسي ناو

 ىلاعت هلوق هرصني و هذع اويَذ ام مهنم دجوي ل ىتح ميسفنا طبض ىع ٌةرابعريخلا لعف نا لا

 - اهنءاقثا كازلا ريخ. ناف مئابقلا داقتا زحل نا كدلز اولعجا يا [ ايقيقتلا دازلاَ رب نأ ا

 ىلع دك نونوكيفاذمعطُي الف أ هللا تيب جحن نسن و نولقوتم 50 و. نودوزتياال نمملا نخل ناك لايقَاو
 « ىوقنلادازلا ريخ ناف مهيلع َليِقُتَتلاو سانلا ماربا و ماعطتسالا اوقتاو اودوزت و انعم و - مهيف تلزنف ساذلا

 ءابلألا نم قي مل نم و هللا ىوقت مالا ةيضق نا ينعي [ بابا  ىلوكي ] يباقع اوناخو [ نوُقناَو ]
 برعلا . نم سمات ناو ةراجتلاب مرلا و عفلاوه و و الضفت و هنم همر يافع يبجاملم

 جرخت ىم نومسي و قوس مهل م ملف ءارشلا و عيبلا نع اوُقك رشعلا لخد اذاو محلا مايا اررجتي نا نومثاتي

 ىف مهقاوسا راجملا وذ و ةَنَجُم و ظاكع تناك ليق و جاحلاب اوسيل و جادلا ءالؤه نولوقي و جادلا ةراجنلاب

 حانجلا مهذع عفرف اومثات مالسالا ءاج اماف اهنم مهشياعم تناك و مسوملا مايا يف اهيف .نورج دي ةيلهاجلا

 هل لاق الجر نا هنع هللا يضر ر مع نبا نعو - ةداجعلا نع لغشي مل ام مهل حابيامنا و. مهل ميبأ د كلذ يف

 ماسو هلاو ةيلع هللا نيل هللا ٌلوسر لجر لأس لاقف اذل مح ال نا نومعزي اموق نا و ةجولا اذه يف 07 موق اذا

 هنا هنع هللا يضر رمع نع و 5 جاَجُح قنا لاقف هب اعدف انج مكيلَع سْيِل لزن ىتح هيلع نري ملف تلأس امع

 سابع قبا لرقو د ان نا ل ل لا لهو لاقن جحا ىف : ةراجتلا نوهركت متذك له هل ليق

 ةرثكب مقعف د [ ْمُكَشَأ ] ه اوغتبت نا يف [ اوغُنبَ نا.] « جحا ماو او واقسم و

 جضومم نم اوجد ين كرد امك لوعفملار كذ كرّتف مكسفنا مكضقأ لش رك هلللارهو ءاملا ةضافا نم وهنو

 مو



 ١ رنسو (
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 ذك خب 1ينق قوات ثمفر الف 0 (ضرف ىنمف كك

 نم الدب اهعوقر يف كَما نيو نعت ناكل يللا لوقا كلذم ناك و هب ةرمات ماب مامقها:كلناكاذإ

 ةفينح يبا دنع عتمتلا ىلا ةراشا [ كلذ ] * تاَعِباَتَنم م مايآ 4 دلت ماهصق َي يبا ةءارق :يفو - يذلا

 هيلع ناك نرق وا مهنم عتمت نم و. مهدنع مارحلا هيج 520 ناردعلب ري ةدتَسفل» هنالزمباعتمل و

 و - هنم نالكاي كلسُت مد امهمدف قافللا لها ىنم.عتمتملا و نراقلا اماو هنم نكأي ال ةيانج مداوهو مدد

 ء اًئيش مويلع بمجوي مل و مايصلا وا يدهلا بوجو وه يذلا محلا ىلا ةراشا يعناشلا دنع

 يعئاشلا دنع و ةفينح يبا دنع ةكم ىلا .اهنرد نمفتيقاوملا لها [ مرسلا وِجْسَمْلا ] ررضاحو

 ةظفاحملا ىف [ هللا اتا و ] * ةرلصلا اهيف رص .) ةفاسم لع .مرحلا نم ناك نم و مرعلا لها

 كنلاخ ملا[ باع ديد اللوم * كيغو محلا ىف هنع مكاهن و .هب مكرما ام و ةدودح ىلع

 رعشالا و .نارهش.٠ رجلا كلوقك [ رمش ] حلا تقو يا« ىوقتلا ىف مكل افطل هباقع ةدشب مكماع نوكيل

 ةجحلا ىذ عست يعفاشلا دنع و. ةفيذنح يبا دنع يح يقوم و ماا وال هنا ناوش يك سنو

 تلق - رهشالا هذهب جحلا :تيقرت ةدئافام تلقراف - هلك ةجحلا رذ كلام .نذع و: رحذلا موي ةليل و

 يف يعئناشلا دنع .اضيا .دقعني لل هحلاب مارجالا و اهيف آلا مصب ال محلا لاعفا نم اًئيشىنا هتدئاف

 كلاثلآ» تضع واه نارهشلا ل, ناك :كفقيقعاا تحلق لاف مايسوركم+ينا-الا .هقعنيإ ةقيتلح يبا دنع وا اهريغ

 ةيف.لاوس .الف اًمُكيولف تعص.كقف.نلاعت :هلوق ليلدب دحاولا ءارو اه هيف كرتشي عمجلا مسا تملق .-اوهشا

 لاقي امك هلك ةلرنم رهشا ضب لدن ليفرأ ا تاعؤلغم وق ةتلث كايقرولا نلاؤشللل ءاهموتمد نوعي لاك امذإ قاثوزفا

 قيلت اف ؛ءااهذم ؛ةعاس يف هأر امنا و رثكا وا ةخس نورشع دهعلا لعل و نالف ديع ىلع وا اذك ةنس كلنتيار

 ققغاييف ةهحتسمويغ.# معلا ,نا:ههجنو:اولاقاةعسلق .ل رييزلاعوب ةوزعإ عا ىىوزم ونه وب تكلام“ثيهاذم |ةنيو ام

 كايلنلا قف ١ ناكوهناو دفع هللا نضر رمع نع و -ةنرمعلا اهيف لاجم ال محلل ةصلخم اهناكف هرماع علا وو نم

 اذا: ىتح ترظقنا . ينتعطا نا لجرل لاق هنا هنع الا: يضر رمع نع و - ىهيف رامتعالا نع مهاهذي و ةردلاب

 ريخات زاوج ًةورع بصهذم نم لعل اولاق و - ةرمعب اهنم تلاهات قرع تاذ ىلا تجرخ مرحملا تللها

 علف نا وينو اهلية نئاعياز نيام نعيش ولعمب ] *ءيرتيملادرحلاب ليلا ايلا كررت

 ةيباتلاب. .هسفن. .ةصزلا+ نم [ بتتلا بيف ضر نم ] «هل روق ءاج امنا و ةوفرع ام فالخ ىلع تاي مل

 ةنال عامج الغ [ ثقر آلف ] * ةينلاب يعفاشلا دنع و ةفيذح يبا دنع ةقوس و يدعلا ديلقتب وا

 زئاذتلا و هايشلا؛ليق و. ةعيرشلا دودح. نع :ج ورخلال و [بقوسُكاأَلَو ]'«.:ملكلا يف نفخ ةفايرا.هنسفي

 بانتجالا بمجاو وهو. كللذ باذتجابر صا امذا و نيراكملا و مدخلا و ءاقكرلا عم ءارم الو [ لادج لو ]+ باقلالاب



 هددت(

 (( ع! )

 مايا

 ىلا دل 010 ا نم 5-50 0 2 : ها ص مالا م < * همس
 * ةلمك ةرْشع كلت < مقعجر |ذا:ةعبس و 1 سد كمص ص هرومص < دمص

 وه و ةكم لفسا ىلا يذلا ةيبيدحلا تفرط صحم ناك تلق. رصحأ ثيح هبده رع ملس وهلا و هيلع

 يدقاولا لاقو - مرعأ| ىف هيدهر حن مّلسو هلاو هيلع هللا ىلم هللا لوسر نا يبرهزلا.نعو - مولا نع

 ضرمم ةب ناك نمف [ اًضيرم ممكم ناك نمف ] * ةكم نم لايما ةعست ىلع مرحلا فرط يه ٌةيبيدعلا

 [ مايص نم ] ٌةيدف قلتحا اذا هياعف ةحارجلا وا لْمَقلا وهو [ ةسار نم ىذا برا ] قلخلا ىلا ةجوحب
 نعو - ةاش وهو [ كسْنوأ ] رب نم عاص فصن نيكسم لكل نيكاسم ةتس ىلع [ ةَّفَدَص وأ ] مايا ةثلث

 هنا) لاق. كماَوَهل ,كلاذآ ”كلذعلا هل .لاق :ملس.واذعلاو هيلع ذهللا ا يلط هللا لوسر :انةزجتع باليل
 لوقي بسمك ناك و - ةاش كشنأوا نيكاسم ةتس معطا وا مايا ةثلث ْمهو كلسار قلحا لاق هللا. لوسز اي

 معطيو قلحب نا ةرمار ىَنا اذهب ئفك لاقف هسار حرق دق و هبرم هنا يور و - ةيآلا هذه تلزن يف

 راصحللا [ َْتَْمأ اذاَك ] ٠ فيفختلاب كشُتوأ سمسحلا أرقو- ةكيست عمج ليقو ردصم كسلا و - موصي وا
 [ محلا ىلا ةرمعلاب ] عتمتسا يل [ َمّنَمَت ْنِمَك ] «.ةعّسَو صا لاح يف متنك وااورصت مل.اذاف ينعي

 ليقو - معلاب هبرقتب عافتنالا لبق ىلاعت هللا ىلا اهب برقتلاب هعافتنا هحلا تنقو ىلا ةرمعلاب ةعاتمتسا و

 نونا ضيقت كك ءهحلاب مرحب نا ىلا هيلع امرحم ناك ام ةحابتساب عفتنا هترمع نم لح اذا

 ىرجم يرجب يعفاشلا دنعو - هنذم لكأي و ةفينح يبا دنع كسن وه و ةعتملا يذه وهو

 [ دجي مآ نمف] * ء هتج# ,رحا اذا هعبذ زوجي هدنعو اندنع رحذلا موي هحبدي و  هنم لكاي الو تايانجلا

 مارحا و ةرمعلا مارحا نيمارحالا يبا ةرهشا وهو هنقو يف يل [ محلا ىف مية مايم] هيلعف .يدهلا

 ىضم ناو امهلبق اسوي و ةفرعو ةيورتلا موب موصي نا لضفالا و ةفيذح يبا بسصهذم وهو ملا

 هلوق رهاظب اًسمت سحاب مارحالا دعب الا ماصي ١) يعفاشلا دنع و - مدلا الا هئزجُي مل تنقولا اذه
 دنع و ةفيذح يبا دذع معلا لاعنا نم متغرف و مترفن اذا ىذعمب [ مُتعِحَر اذا ةعبسو 37 9

 أت لكم لع افطع بصنلاب ةَعِبْسو ةلبع يبا .نبا أرقو - مهيلاها ىلا عوجرلا ا يعقاشلا

 تلق - ةكلذعلا ةدئافامف تلق ناف - اميني ةبعسم يذ موي يف ماَعظا وا هلوقكمايا ةثلث مايصف ليق هناك مآ

 ادحاو وا اعيمج امهسلاجول هنا ىرت الا ىيريس با و نسحلا سلاج كلوت وحن يف ةحابالل عيجت دق واولا
 ةلمج اىدعلا. ملعيب نا باسح. .لك يف ةكلدقلا ةدئاغف اضيا و ةحابالا مهوتل اين فتايرتكم دالاس ناك اندم

 كلذك و ماع نم ريخ ناماع برعلا لاثم| ينو ملعلا دكاتيف نيتهج نم هب طاحجل اليصفت ملع امك

 نجرلل لوقت امك اهددع نم صني الو اهب نواب ال نأ و اهمايصب ةيصرت ةدايز هيف ورخآ ديكات [ ٌةَماك ]

 '": ةرقجلا روس

 " ىرجلا

 ع
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 مد 00 وود س مع مربرب مربي همر حج م ا سدةم و ضي م” ما مرام

 هاحم يذلا بِي ىنح مس ردر اوقلحت ا  يديلا نم رسيتسا امف مترصخلا ناف

 هلا لوسرااي ليق هنا يور اموهنو بوِجولا يفن ىاع ليلدلا لد دقف كلل لاقيف كلذ وحن و اًورْشَتناَ

 تلق ىآف - عوطت ةرمعلا و كاهج محلا هذع و كلل ريخ رمتعت نا نكل و 9 لاق محلا لثم ةبجاو ٌةرمعلا
 الجر نا هنع هللا يضر رمع نع و - ميحبلا ةذيرقل ةرمعلا نا. لاق هنا هنع هللا يضر سابغ نبا نع يور دقف

 قر فكييبن ةّلسل تيده لاقف اعيمج امهب تللظا يلع نيبوتكم ةرمعلا و ٍبعلا تدجو ينا هل لاق

 رقي نراقلا نا محلل ةنيرق اهنوك تلق - جلا ندم ةبجار تناكف مامتالاب رمالا ىف محلا عم ثبظن

 ليلو ال ررغصالا محلا اهنالو - رامعلا و روج اوريقلاوو نالف مح لاقين ركذلا ىف نانرتقي امهناو امهنيب

 امينوك لجرلا رسف دقف هنع هللا يضر رمع ثيدح اما و بوجولا ىف هل ةنيرق اهنوك ىلع كلذ يف

 ةولصلا نم عوطقلاب ربك اذا امك هيلع ثبجو ةرمعلاب لها اذا و امهب ثلله) هلوقب هيلع نيبوتكم

 رهش مص كلرق ةلزنمب امهف اهيف هدحو حلا يقبف بوجولا ةفص نم ةرمعلا جرخآ انركذ يذلا ٌليلدلاو

 هللا يضر يبعشلا و دوعسم نبا و يطيارخاراط عوطت و ضرغب كرمات كنا يف لاوش نم ةتسو ناضمر

 لاقي [ ٌميرصُحأ نام ] + بوجولا وهو ّيحلا مكح نع اهجارخا كللذب اودصق مهناك عفرلاب هلل ٌةرْمعْلا و مهنع
 لارا لا مد هدا كح عع الاي كاوا ف : 5 5 1

 و هللا ليبس يف اورصحلا نيذلا ىئلاعت هللا لاق ز جمع وا ضرم و! نم رما ةعنم )ذإ نالف حا

 نديسلا سلات صحوم لوغش تلدرصحا ناالو كيلع « ثدعابت نوكت نا ىليل رجش امو الدايم نبا لاق

 ممالك يف رثكالا وه اذه بوج<“ هنالريصحلا فكلملل و ريصحلا سدحملل ليق هنم و - نجس را ّضُملا

 هيلع و ٌينابيشلاو رمع وبا و. ءارغلا لاق كلذك و هدصا وهدم لثم عيش لك يف عنملا ىنعمب امه

 و -راصحلا مح تابثا يف ربتعم امهريغوا ضرموا ناك ودع نم هدنع عنم لك ةفينح يبا لوق
 لح دقف جرعوا رسك نم مالسلا هيلع يبنلا نعو - هدحْو ودعلا عنم يعئاشلا و كلام دنع

 شعم لاقيب امكرسهتسا و رمالاوَسَيَْ لاقي ان زيتيت مف [,ىقكلا نم رسيَنسا امك ] ٠ لباق نم محلا هيلع و

 عمج ديدشتلاب يدهلا نم يرق و - يدج جرسلا ةيدج ىف لاقي امك ةيده عمج يدهلاو - بمعصتساو

 متدرا اذا مكيلعف ةرمعوا حبب نومرحمم متناو تييبلا ىلا يضملا نم مةعنم ناف ينعي - يطمو ةيطمك ةّيده
 تلق  رصعملا يده رحذي ىتمو نيا تلق ناف - ةاش وا ةرقب راريعب نم يذهلا نصر سيتساام للعتلا

 رامآ موي هدي ىلع ثوعبملل لعجي و هب فمعبي ةفينح يبا دنع هاش ىتم مرحلابف اًجاح ناك نا
 مادتبااب عفر ٌرسْيَنَسا امو اعيمج مهدذع تنقو لك يف مهل إ لما ناك افلارل رحفلا مايا يف امهدنعو

 ل ىلا تالرسا+ [ 01 اوقات الو ] هرسيتسا ام اودهاك ىلع بصنوا -رسيتسا ام هيلعف يا

 لحم و هيف رحت بعجب يذلا ةناكم يا [ هلع ] غلب مرلا ىلا ةومتثعب يذلا ىدهلا نا اوملعت ىتح اوت )

 هللا ئلص ىبنلا ناق ثلذ ناف - حر ةفينح يبا بهدم: ىاع رهاظ وهو هتاضفق بوجو تو نيدلا

 يا
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 سجس وح هر رم يحيا, مح وم وع نيا است ا ا

 (ةرعل)

 2 ص ممم هدد ممم م عمور 00-5 سم ص ووو
 هللا نأ اوملعاَو هللا 0 ميل ىدتما 0 لثمب هيلع اودنعاف يلع ىدنعا نمَك * ُصاَصت تمرحلاو

 دو ةتوو مص

 بحي هللا لإ © اًوُئسحلا و © ةعلتتلا ىلإ مكيدباب وقلت و , هللا ليبس يف اًوقغلاَو © نيقملا عم
 همدلم 8م م

 م هلل ةردعلا و معلا اولا و © نينسحملا

 20038 تن 9 .: 5 ب 2 ا 4 :
 ةمرح ىلا ةمرح كلذه نم صاصقلا اهيف يرج: ةمرح لك و يا [صاصق تمرتا و ] * مكيلع هتمرح اوكته

 ككاو اولابت )و ا مكرهش ةمرح اوكته نيعف ةضرح هل كتبت لاب هذم صتقا تناك
 ساس مرو سص موس

 نيرصتنم مكوك لاح ين ( هللا اوقذا و 0]* م ركيلع ىددعاام لثمب هيلع اودتعاف مكياع ىدتغا مف هلوقب كلذ

 ناقخملل ةديب ىطعا ين اهلكم ةديزم [ مميدياب ] ين ءاجلا «مكل لحب الام ىلا اودقحت الف كيلع ىدتعا نمم

 ليق و - ممسفناب مكيداَب ليق و - كل ةعلام مكيدباب اذخا اهولعجت ال يل مكيديا ةكلهتلا اوضبقتالو ىنعملا و مم هد 3 4. 5 راينا 1 ع فما

 نع يهنلا ىتعملا و - اهقالؤل بست اذآ ةديب هسفن نالف كلها لاقي امك ميديا ب مكسغنا ارقلت 3 و ةريدقت

 - هلايع عّيضي و ةسْفن رقفي ى رح دقتشلا كفا قارا كرا - اكليل بلمس اهنا هلأ ليبس يفقافنالا كرت

 ىنيرجاهملا نم الجر نا .يورو -ودعلل ةبوقت وه يلا رزغلا تلرت نع وا -سفنلاب زاطخالا و لانقتُسالا نع وا
 ةيالا فيي ماعا نكن يراصنالا َبوَيا وبا لاقف ةكلهتلا ىلا هديب ىقلا لف هب حاصف ودعلا فص ىلع لمح
 ىلع هانرثا و دهاشملا ةعم اندهش و هانرصخف ماسو علا و هيلع" هللا ئّلص هللا لوسر انبحص اذيف تلزنآ امذاو

 انذالواو اذيلاها ىلا انعجر اهرازوا برحلا تعّضو و هلها رثك و مالسالا اشف املف اندالوا و انلاوما و انيلاها

 يلع وبا ىكحو - داهجلا ٌكلرت و لاملا و لهاا ىف ًةماقالا ةكلهتلا تناكف اهيف ميْقَذ و اهعلصت انلاوماو

 ىلع ةديبع يبا لوق نم اذه لدف لاق دحاو كلهلاو تشقلا و ةكلجتلا ةديبع يبا نع تايبلحلا وق

 * ةكققتلاو ةجضتتلا نايعالا ىف اهوحن و رَسَنلا و ةرضَتلا مهلوق نم ةبوبيس الكخام ةلثم و ردصم ةكلهتلا نا

 نم ثلدب اف كله نم ردصم اهنا ىلع امهوحن و ةرصجتلا ةبرجتلاك ةعلهنلا اهلصا لاقي نا زوجي و

 امهكسانمب ىّيلماك ىنيمات امهب اوتيا [ هلل ةرمعلا و جلا اومتآ و ] « راوجلا ىف راوجلا داج امك ٌةَمض ةرسكلا

 ىلع * اياطملا فقت ى محلا مامت « رعش « لاق امههف مكنم عقي ناصقن الو ناوت ريغ نم هللا هجول امهطئارشو
 مرح نا اهمامتا ليقو - هب آلا متي ل يذلا .محلا كسانم ضعبك اهيلع فوقولا لعج < ماثللا ةعضاو ءاقرخ

 رقت نا ليق و - مهنع هللا يضر دوعسم نبا و سابع نبا و يلع نع كللذ يور - كلها ةريوه نم امفب
 - الح ةقفنلاا نوكت نا ليقو - لضفا ةيفوك ةرمع و ةينوك ةجح دمح““ لاق امك ارفس امهنم .دحاو لف

 ةيف له تلق ناف  ةيوايندلا ضارغالا و ةراجنلا نم ىيشب امهوبوشت الو :ةدابعلل امهرصلخت نا ليقو

 نيعرطت وا نيبجاو امهنوك ىلع كلذ ين ليلد الو امهمامتابرما الا وه امم تلق - ةرمعلا بوجو ىلع لهلد

 الءارد لدلدب امهناداب رم امهمامتاب ردممالا نأ لوقت نأ الإ اعيمج عوطتلا و بجاولا مامتاب روب نقف

 .٠ دواس 5 ةريمر» ل2 5 هنو عادي:

  ارداطصاق هلوق ىف لد امك بوجولا فالخ نئلع لدي نا الا هلصا ىف بوجوللر مالا و ةرمعلا و محلا اوميذاو أرق نم
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 ةرقبلا ةرونس

 ا ك ١

' 



 هرعفلا ةروس

 رجلا

 م4 3

 و

 عا )

 ةومزرر مهم يب هما ها. هرتهرع هما رع ” صو ع يم هم هايبمربربو هويدي < <

 د كم دا مهومدفقت مرا و © نيدتعملا بحبل هلل نا: اردقعت الو

 مب هعرتو مب ىرعخرإ اس .٠ - »هذ و نه

 * مهول مكرلذاق ناف ؟ هيب كاب تسلا كلا دضملا نم مز3 "تقلا مدشا ةندفلا و

 * نادم ىلضص مرمر م

 5 هلل يدل نعي و ةنف نونا ىلح مهولئاق و © ميحر روق هللا ناك امتنا ناق © نيرفكلا ارح كلل

 لك © مس اوهننا ناف

 ةيبيدحلا ماع ملس و هلاو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر نوكرشملا دم امل ليق و - اولتاقي مل وا اولّتاق ةلتاقملا

 يفي ال نا نوملسملا فاخ ءاضقلا ةرمعل عجرف مايا ةثلث هم هل ارلخف لباق نم عجري نا ىلع دوحلاص و

 لاتق مهل قلطأ و تلزن كلذ اوهرك و مارحلا رهشلا ىف و مرحلا ىف مهولتاقي و مهودصي و شيرق مهل

 ءادتباب [ اوسّنعت الو ] ٠ كلذ يف حانجلا مهفع عفر و مارخلا رهشلا ىف و مرحلا ىف مهنم مهنولتاقي نيذلا

 ةاثملاب وا دهع مهنيب و مذهب نيذلاو نايبصلاو خويشلا و ءاسنلا نم هلانق نع متيم نم لاتقب وا لاتقلا

 ىلع دوجو ٌفقتلاو مروا لح يف مهومتدجو ثيح [ مهودعتل كثيَح ] ٠ ةوعدريغ نم ةاجافملاب وا

 سيلف ٌفقثا سف » يب رقاد ردع لاو ورا خلا عرس امل لاطر مو ةواعلاو خخ هل

 مهتم ملسي مك نمب مالسلا هيلع هللا لوسر لعف دق و ٌةَعم نم يا [ ْمكوَجِرَخَأ ٌْدَح نم ] ٠ كلخا ىلا

 لتقلا نم هيلع دشا هب بذعتي ناسنالاب لزني يذلا ءالبلاو ةخحملا يا [ ٍلْذَقْلا م د ةَمدْفْلاو ] ٠ متفلا موب

 نّرغلا نم نطولا نم جارخالا عج توملا هيف ىنمُتي يذلا لاق توملا نم نشا ام دامكحلا ضعبل لوقو

 سفنلا ىلع ه اعتوم نوغغا فيسلا نحب لتقل « رعش « لئاقلا لوق هنمو ُثوملا اهدنع ىنمّتي يتلا نّعملاو

 مرحلا ىف لتقلا نم رظعا كرشلا ليق و - مكن اوثوذ ةرخآلا باذع ةنتغلا ليقو ٠ قارف نحب لتق 0

 0 لتقلا نومظعتسي اوناك مهنا كاذو

 مهايا مكلتق نم دشا مارعلا دجسملا نع مكذصب مكايا مهتنتف و كاري نازوجي و - هذومظعتسي امم مظعا و

 لعج مكولت ناف مكولتفي ىنح مهولدعتال و ثرق و - مهلتقب اولاجت الف مكولتق نا مكأيا مهلتق نموا مرعلا ىف
 كرشلا نع [اًوهّتْنا ناَك] « مملتقت انولتقت ناف لاقو نالفونب انيلتت لاقي هنن هعوقزك مهضعب يف لتقلا عوقو

 نيدلا نوكي و ! كرش يا 0 020 للك نر هدتجم كرام مكر امتي نا هلوقك لاثقلاو

 اودعتالف [ ىهملظلا ا لا ناودذع الك ] ه كرشلا نع[ اوهنلا ناق ] «بسيصن هين ناطيشلل سهل اًصلاخ [ هلل

 اوملظت الفوا -نيبتنملا ىلع عضوم نيملظلا ى اع الا هلوق عضوف ملظو ناودع نيبتنملا ةلتاقم نال نيهتنملا ىل 7

 فيراو- لَم ىلا يَ ىلاعت هوقك ةلكاشسللاملظ نيملاظلا زج يمس نههقنملاريغ نيل

 ةيبيوحلا ماع نوكرشملا ميلقاقو» مكيلعو دعي, نم مكيلع طلسيف نيملاظ مقنك داهقنالا دعب مبل مقضرعت نا. نكن
 ةدعقلا ىذ يف كلذ و لانقلا متهاركو ءاضقلا ةرمعل مهجررخ دنع مبل ليقف ةدعقلاوذوهو مارحلا رهشلا ىف

 ؛مك مويلع هتسرح نوكتهت ينعي هكتهب هافهو ربشلا كلذب رهشلا اذه يا .[ ماركا رهاب م ماوحلا ريشلا ]
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 د ناو هه مقوم #ج

 تويبلا اونا ناب ربلا سيو * و ثبنارم يه لق ” ةلهألا نع َكَنولتسَ ديول منا
 اولتاق و © نول م لعل هللا اوقا و < اًيباوبا نم توهج اوتو ىَقَنا نم ربا نللو اًهروهظ نم هعومم ءذ 2 هر م ه

 مهتولذاقي يذلا هللا لبس و هدرمورو مدع <-6ه 2

 وسلا ماكح ىلا اهضعب اوقلت و اهب أولدت و ليق و - هجحاص امكذم دحاو لك للحمل مث اميّنسا مث ايخوتو

 مكاو * ّقَحلا اومن وءاوتك نأ رامذاب برصخم وا يبخلا مكح يف لخاد موزجسم انت و - ةوشرلا هجو ىلع
 ٍئرر و * خيبوتلاب .قحاا هبحام و مدقا اهحجب ماعلا عم ةيصعملا باكترا ر لطابلا ىلع منا 220

 ديزي مث طيخلا لثم اقيقد ودبي لالا لاب ام هللا لوسر اي لاق ٌيراصنالا منغ نب ةبلعث و لبج ىب ناعم نا
 [ تقاوم ] كلزذن ةدحاو ةلاح ىلع نوكي ) ادب امك دوعي ىنح صقني لازي )ل مث يوسي و ىلتمي ىنح
 نِيضيح مايا ر مهئاسن كدعو مهرطف و مهموضأو مههنويد نحو مهرجاتم و مهعرازنم سانلا اهب توي ملاعم

 لخددي مل اومرحا اذا راصناا نم سان ناك « هتقو اهب فرعي محلل ملاعم و كلذ ريغ و نهلمح تدم و
 لخدي هنم ةتيبرهظ يتابقن بمقن ردملا لها نم ناك اذاق باب. ىم اطاطسف او ارادالو ًاطئاح مهنم دحا

 [رببا سيل ] مل ليقف ءابخلا فاخ نم جرخ ربولا لها نم ناك ناو هيف دعصي املس ذخأي وا جرختيو

 هلاصتا:هجوزام تلق ناف - هللا مرح ام [ ىقْنأ نم ]رب [ ريل نكل و ] , باجلا :لوخد. نم. مكجرختب
 هلعفي ام لك نا مولعم اهمامتو اهناصقن يف ةمكحلا نعو ةلهالا نع مهلاوس دنع مهل ليق هناك تلق - هلبق امب
 متنا .اهنولعفت ةدحاو يف اررظنا و هذع لاوسلا اوعدت هدابعل ةحلصمم و ةغلاب ةمكح الا نوعي ل لجو زغ هللا

 ركذ امل دارطتسالا قيرط ىلع كلذ لئرجي نا زوجي و - ارب اهنوجسحت متنا و ىيش يف ربلا نم سيل امم
 ماوس يف مىسيكعتل اليثمت !ذهب نوكي نا: لمتجي و عدلا نع : مهلاعفا نم ناك ةنال ع تيفقاوم اهنإ

 نا يغبذي ام و ربلا سيل ئذعدلا و - هرهظ ىم هلخدي و تيبلا باب كرتي نم لثمك هيف مهلثم ناد

 مث  هلثم نئلع رسجي ملو هبنجت ر كلذ ىّقتا نم رب رجلا نكل و مكاثاسم يف اوسكعت ناب هياع اونوكت

 اوسكعت الو اهيا رشابت نا بسجي يتلا اههوجر ىاع رومالا اررشاب و يبا [ اهباوبأ نم تويبلا اونأو ] لاق

 جاتخا رهغ نم باوص و ةمكح هللا لاعفا عيمج نا ئلع بولقلا طبر و شرفنلا نيطوت بوجو كارملا و
 لاسي ال كلشلا ةدراقمب منير ىف امل هذع لئسي ال ىدح كلذ ىف كلش ضارتعا الو ةببش

 [ مكتولتاي ١ دى! زازعا و هللا: ذ ملك ىالعال داهجلا وه هلا لبس 0

 عجبرلا نع و-ةقك ى ناكر مشملا اوتاكو !وتباخوسنم نوكي !ذه ى 0 نود لانقلا مكنيزجاذي نيذلا

 ماس ر هلاواةيلع هللا ىلص هللا لزشر:ناكف ةذيدملاب .لاققلا نيف»تلوف ةيآ لدا ي يه منع هللا يمر, نشا, وزب

 خويشلا نم نم ةدصانملا لها نم سيجا نم نود لادقلا مكنويصاخي ى كلا و | ىف نمع فكي و ولدا نم لتاقي

 مح يأ مزف م .ةلتاقمل نردصاف نيماسملل نرداضم اعيمج مهنال مهلك رفا وا - ءاسفلاو ناجهرلاو نايجدلاو

 يتلا روع

 2 ع



 ةرقجلا ةروس

 دزجلا

1 

 ( يب

 2 5. ا كم مز روز رب 52 سورج ما وةرتود جح جة ربؤزب مسرب ل

 7 هللا دودح كلت ” نجسملا 4 نوفكاع .مثنا و . نهررشابت ذو ليلا ىلا مايصلا .اومنا مث ,
 ودم .92 م2

 7 اولد و لطابلاب مكديب مكلاومأ راكان“ © -نوفتي لعل
 مثالأب قنا اا اق الدان ماكتعلا 5
 مم - و 0 32 4 6

 0" ماابي دعدعو ا هاد دور دوم
 سآدلل 2 هللا نيبي كلدك * اهوبرقت

 ةقيقعلا الا ىذا هنم مهغي الف رجفلا ركذ لبق هيبشتب ال و ةلادلا دقفل ةراعتساب سيل نا دارملا هنم مهغي ال ثميح

 يبا بهذم وهو نيماكتما| و داهقفلا رثكا مهو ناهبلا ريخات زوجتال نم اما تاق - ةدارم ريغ يشر
 تيطاخملا ا سيل لرقيف هزوجب نم اما و - ثييدعأا اذه مهدنع مصب مان مشاه يباو يلع

 اولاق [ ليلا ى مايصلا اوما مك ] ه هنم دارملا مضونسا اذا «اعف ىلع مزعيو باطخلا بورجو هنُم نيفتسي

 فن 0 ىلا لسغلا ريخات زاوج ىلع و ناضمر. موص ين رابذلاب' ةينلا زاوج لع ليلد هيف

 قيعتي نجسملا ىف هسفن سبعب نا فاكتعالا و - اهيف نوفكتعم [ دجسملا ىف نوفكاع ] ٠ لاصولا موص

 لاكي مكان ىلا كمقرلا ماهصلا 37 مل لحأ ةلوق نم مدقت امل عامجلا .ةرشادملاب كارملا و - ةيف

 اة - لزناف اقوا قدقلااذا كللذكو فاكتعالإ دسفي عامجلاو ةوهشب ىهوسمالت ال و هانعم لن نيهورشانبا

 ليد هيف اولاقو كلذ نع هللا مهناب خو ىيسملا نلا عجر مث هتأرما رشاجف جرخ فعمتعا اذا لجرلا ناك ٌةدانك,

 هياع يبن لجسم يفألا زوجم ال ليقو - يسم نوز نجسم مب نمتخم الهنا و دج“ يفآلا نوكيال فاكتعالا نا نلع

 دهاجم أرقو - ةعامج لجسم يفهنا ىلع ةماعلا و - عماج دج يف ليقو - ةثلثلا دجاسملا دخاوهو مالسلا

 يق: كفييك.كنلق نأ نان اهرعفت ا[ امنه كد ١ تركذ يتلا ماكحالا [ كلت | ٠ هجْنَسْلا ىف

 «مهرو ةددص هم < ري مصدم مم مم سوس

 ةخئازشي لمعلا ونةللا ةعاط يف ناك نم تلذأ - هللا يودح دعي نمو - اهودنعت الف ةلوق عم اهرِيرت الك

 كلذ يف غاوب مث لطابلا ريح يف عقر دادعت .ص نال ءادعتي نا يبنف قعلا زهح,يف فرصتم وبن

 نا و لطابلا "ينادي الثا لطابلا و قعاا يزيح ىيب زجاحلا وه يذلا دحلا برقي نا يبذن

 غانو: هيلع ..هللا ىلص هتلا_لزسر : لاق امك ةلطغتا نا فادي منع 'انطابتما طولا ألف ورعب

 ضرلاف هيف معي": نا بشري 1 طلعلا عودا هز قلعت لمواد رغألا ىمحخو ىمح كلم نول نا ماش و

 نهررشابت 1 و هلوقل اصوضخ ةيهاذم و ةمراحم ؛ خللا نود تيزي نانو ود“ لحاو زيدل نانزقو ايفا لوح

 ملا وأ هللا معي مل يذلا هجولاب [ لطابلاب ] ضغب لام مضعب لكأيالو * بردت 9 نردخ يش

 ةغئاط [اَقيرف مكاحكلاب [ اراك 1 م اكعلا ىلا اههيف ةمركحلا و اهرما اوقلت الو [ اهب أ ارادت ] لونه عرقي

 نعو - ملاظ هليضقملا ناب ماعلا عم ماصلابوا ةبذاكلا نيميلابوا روزلا ةداهشب [ مثلاب ساّذلا لود نع

 مكضعب لعل و يلا نومصتخت مقناو رشب انا امنا نيمصخلل لاق هذا مأسو هلآ و هيلع هلال ىلإ يدنلا
 و 3

 اف ءيخا قح نم ى هءيشن :] تدبشضق نيج عمسإ ام وحن نئاع اع مل يدذقاف ضعب ن مرا 5

 ابهذا لاقف يبحاصل ىقتحاام نم دحاو لك؟لراق و يكب ران علف عافت ل يضقا م ,ناف اكيش هدم اكاتلا4
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 روب م 6 سو 4 - داهم هو ه-- حج هووعل < هم
 معلا لدنيا يدح ' اويرشاو ارك كل هللا بشك ام اوكدبا و نهررشاب نما ع منع اًهَعو مكيلع باكغ

 تن م دولا طْيَعلا نم ضيا طيَحلا
0-9 

 اهنوملظت [ممَسْقنا َنوئاَتْخَت ] ء نهترشابم يف مل صخر فكاذلف نيبانتجا ميلع بعص و نه نع مكربم
 بانك ] هةدش و ةدايز هيف بسكلا نم باسنكالك ةنايغلا نم ىنايتخالا و - ريخلا نم اهظح اهنوصقنت و

 كيتا مالا مساع اوبلطا و [ مك هللا بنك ام اوغَتبا و رولا نب مراسم هل حير

 نم حاكذلا هل هألا عضو ام ماغتبال نكل و اهدحو ةرهشلا ءاضقل اررشابت 9 يا ةرشابملاب داولا نم حوللا ىف

 هللحو مكل هللا هيتك يذلا لحملا اوغتبا و ليق و -رئارحلا ىف هنال لزعلا نع يبن وه ليقو  لسانقلا

 أرقو -رظحلا دعب ةحابالا نم مكل هللا بمتك ام اوغتبا و ةدانق نع و - مرحملا لحما نم مكل بستكي ملام نود

 ١" نص مكل هللا بيتك ام و ردقلا ةليل اوبلطا و دافعم ليق و - اوُثأَو شمعاا أرق و - أرعبنا و سابع نبا

 رييلغلا م ودبي ام لزا وه .[ "ضيا طْيخلا ] هريسافتلا عدب نم بيرق وه و اهومتمق و اهومتبص) نأ

 صيبا نيطيخب اهّبُش ليللا شمت نم هعم دتمي ام [ وسأل طِيَحلا ] و دودمملا طيخلاك قفالا ىف ضرتعملا
 نايب | ريشا نم ه ] هلوق و « ارانا طيخ مجبصلا نم جال و ٠ ةندس اذل تءاضإ املف «رعش » ىرابوبا لاقو - كوسا و

 نع عيلل نم ىنوكي نازوجب و - يناثلل نايب امهدحا ىنايب نال دوسالا طيخلا نايب نع هب يفتكا و ضيبالا طيخلل

 رديعلا م < هاوق تلق - هيبشتلا باب نم ما ةراعتسالا باب نم اذهأ تلق ناف - ءاوا و رجفلا ضعب هنال

 فل نان اين عجر نالف نم تدز اذاف زاجم |١دسا تيار فكلوق ىنا امك ةراعتسالا باب نم هجرخأ

 نيف لسا ميبشتلا نم غابا يه يتلا ةراعتسالا ىلع هب رصنقا اله و اهيبشت ناك ىتح رجعْلا م ديز

 ا لايك لولو لكلا لاحلا هيلع لدي ناراعتسملا طرش نم نال تلق - ةحاصفلا

 فيباف تلق نا - ةراعتسا نوكي نا نم جرخ و اغيلب اهيبشت لكف رجلا م ديزف ناراعتسم نيطيغلا
 تح (هنلعجف ىرسا و ضيبا نيلاقع ئلا تدمع لاق ىوتح" نايبلا اذه عم متاح نب ىدع. ىلع سدقلا

 ىلا ٌتودغ تحبما املف دوسالا نم ضيبالا ىل نبي الف امهيلا رظناف ليللا نم موقا تنكف يتداسو

 ضيرَعل ىنا يور و اضيرعل كداسو ناك نا لاق و كلحضف هتربخاف ملس و هلأ و ةيلع هللا خولع هللا لوسر

 ىثم هللا لوسر ضرع كلذلو نايبلا نع لفغ تلق  ليللا داوسو راهخلا ضايب كلذ امنا هافقلا
 تايودبلاا ضعب ينثدشنا و هتنطف ةافو لجرلا ةعاب ىلع هب , لدتسي امم هنال هافث ملسو هلأ و هيلع هللا

 تاق ىف - يرش طيرارقلا بْسَح نم صعنا دق ٠ هلامش يف هنازيم افقلا ضيرع ٠ رعش ٠ يردبل

 طردارا اذا لاجر ناكف رجلا نم لزخي مل و ثلزن اهنا يدعاسلا دعس نب لهس نع يور امهف لوقت ادن
 كلذ دعب لزذف هل انيبتي ىتح برشيو لكأي لازي الف وسال طيخلارٌضيبالا طيخلا هاجر يف مهدحا طبر موصلا

 كميغلا هبشي ره و ليبلا ريخات زاج فيك و ٌرابنلا و ّليللا كلذب ينعي امنا هنا ارملعف رجعلا نم
 ص
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 0 يل اربي اسيلف ناعد اذا عادلا ادع بيجا * بيرد نينا ودع يدابع كللئس اذآو
 | جك

 1 2 هل 0 ممم مع 2 هع رع هد 67-2
 هللا ملع ” 0 سايل ا مكل سابا ا 4 : ىلا ثقرلا مايصلا هايل مكل ّلحأ © نردشرب م لعل

 هر عود سمو ودور مو ند

 0 نك مثنك مهنا

 هرم هرب 0 1 -

 ]كل تلت ناع - ذههوا "لاس ب 0 حل سيلا

 قنا ] « لاهالا دنعريبكتلا وه ليق و -رطفلا موي ريبكت وه 1 هيلع ءانثلاو هللا ميظعت ثلق -ريبكتلاب
 مهم |

 هنكم برق نم لاحب هلاس نم ةجاح هحاجلا ةعرس و اعد ىمل هتباجا ةلوهس يف هلاحأ لهثمت [ بير
 ةه- ه كم هبض 6م هر وسمر م7 5 0

 5 | نيبو 9 بوه م | همه ةلوكو ديرولا ليح ىم هيلا برقا نع ةوحل و هكيبلد تعءرسا يعد |ذاف ةانع ؟ليب السلا ةحلع ةجأاوفق 0 ١ 8 نيلد ى اف

 2 ل ا ل - 1 0000 -

 هيدانخف ديعب ما هيجاننف انير بيرق أ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسزا لاق اهبارغأ نا يور. و « مكلحاوز

 نودّشري ئيرذو ٠ مهجئاوحل ينوعد اذا مهبيجا يناامك ةعاطلا و ميال مهتوعد اذا [ يل اوبيحتسملَ ] ثكزنن

 يّلصي نا ىلا عامجلا و برشلا و لكالا هل لح ىسما اذا لجراا نك هاهرسك و ىنيشلا متغب نودي

 نأ م ةلياقلا ىلا ءاسنلا و بارشلا و ماعطلا هيلع مرح رطُقي ماو دقر را [نلَع اذا قري وا ةرخالا ءاذعلا

 ٌيبنذلا, يتاف_«سفن, مولي و, يكدي .ذخا لستفا املف ةرخآلا  ءاشعلا'.ةولص دعب هله حقاو:ءذع هللا ئضر مع
5 7 0 5 01 6 04 :. : ًّ ٌّ 

 ءاشعلا دعب اوعنص اوناك امب اوفرتعاف لاجر ماقف رمع اي كلذب اريدج تنك ام ماسلا هيلع لاقف لعف امب
 00000 31 2 4 - ه6 هسا مصل قع 82 0:

 أمب حاصفا وهو ثوفرلا هللا دبع ارقو - هللا لحا يا ثئفرلا ماييصلا ايل مل ىلا تيردو - تلرثف

 هم ل تول 57 : : 5

 وهو دشنا هنا هذع هللا ىضر سابع نبا نع و - لجرلا ثفرا دقو كيذلا ظفلك هنع ىنكي نا بجب

 ثنرلا امذا لاقف تثفرأ هل ليقف ءاسيمل كلذئر يطلا قدصي نإ « اسيمهانب نيشمي ّنهو ٠ رعش * مرت
 الا ال ص خا | صا اس

 يش نم ولدت .ناكي ال هنال عامجلا نع هب ينكف قوسف الو كفر الف ئلاعت هللا لاق و ءاسنلا دذع ناك ايم

 ىضفا دقو هلوق فالخب عفا ىنعم ىلع لادلاثيفرلا ظفلب انه هذع ينك مل" كنلق ناف يضلل
 هما مم 3 2 م 1 6

 نأ لبق نم - رسما رباك 2 كسل رايت اهات ملغ - ضعب ١" 'مكضعب

 ها 0 0 -2- هال مم

 ةامس امك ةحابالا لبق مبنم دجر امل اًناجهتسإ تملق - نهوبرأت الو - نينه هب , مدلل ا اَمَق 0

 ةأرملاو لجرلا ناك امل ءاضفالا ىذعم هنيمضنل [كلقاد لاب ثفرلا يدع مل تل نا مهسفتاا انايتخلا

 اذا هرعش » يدعجلا لاق هياع لمتشملا ساجالاب هجش هفاذع يف هبحاص ى ىلع امهنم لحا كك لستر ناقنتعي

 و2

 ده كيم مل سابل نه ةلوق عقوم ام تلق ناف - اساجل هيلع تاكف, كعقثناءاانينطع نت يجلب

 لك ةسبالملا و ةطلاخملا هذه لثم نهنيب ر منيب تناك. اذا هنا وهو لالحالا بربشب ىنايبلك فانيكسا
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 ويرسل مح شر بكسل

 وحن نم فريداحاا ىف ءاج ام هجو امن اعيمج هيلا فاضملا و فاضملا عم ةعقاو ةدمسنلا بسناك !ذاف

 باب نموه تلق - هل رفعي ملف ناضمر بردا نم - اباستحا و اناميا ناضمر ماص م مالسلا هيلع هلوق
 هردخو أدقبم هذا ىلع هعافتراو ميِد نبا دارا ه امدح يساطغلا ايعا امب ٠ لاق امك سابلال سلا فذعلا
 وقيم بختار لغزو + ماها مهل بنك هلوق يف مايصلا سم ل ادب هنا ىلعو ا - نأرقلا ههف لن يدل

 هنا ىلع وا تا كودعم يَيآ نم لادبالا ىلاعوا ناضّمر هش اوموص :ىلع يبصنلاب :عيرق و. :تنوذقي»

 هيت و ردقلا ةليل ين كلذ ناكر هازنا هين ئدنبأ [ كارقلا هن لأ ] ىنعم و ه اوموصت نأ و لوعفم

 هلع بتُك هلوق وهوو رق هناش يف لذ ليق و - اموجل ضرالا ىلا لزن مث اهندلا دامس علا ةلمج لزنا
 لوا ميهربا فك ثلزن مالسلا هيلع يبنلا نعو - !ذك يلع يفر اذك رمع يف لونا لوفت ابك ماهصلا

 ىذه ] ٠ نيضم نيرشعو عبرال نارقلاو ةرشع تلثل ليجنالاو يقم تسل ةدروتلا تلزناو ناضمر نم ةلين
 ثافرشكم ٌتاحضا و تاي وهو قعلا ىلا .سانلل ةياده وهو لزنا يا لالا ىلع بصن [تْيِبَو سين

 يدا 85 تنيبو , هلوق ىذعم ام تلق ناف - لطابلا و قحلا نيب هب قرفي و نحل ىلإ يدبي امم

 نيب هب 008 هللا هب ىده ام ةلمج نم تْنَيِب هنا ركذ مث 06 الوا ركذ تملق - ساّدلل ىدش ةلوق

 ٌربشلا مكس دش ْسمُف ] ٠ للضلا و ئدبلا نيب ةقراغلا ةيداهلا ةبرامسلا هِبْنُك و هيحر نم لطابلا و قعلا

 بوصنم ربتلا و - رطفي ال و هيف ْمَصِيَلَكرهشلا ىف رئاسم ريغ اميقم ارضاح يل ادهاش ناك ْنَمَك [ ُهَمصِيلَ

 رفاسملا و ميقملا نال ةعمجلا تدبش كلوقك هب الوعفم نوكي الو ةمصيلف يف ءاهلا كللذك و فرظلا ىلع

 ةيفينعلاب مكرمإو نيدلا ىف جرحلا مكفع ىفذ دق وسعي !ومكيلعر سبي ىا [ هلل تيري ] هرهشلل نادهاش امهالك

 نم و ضرملا و رفسلا ىف رطغلا ةحابا نم هيف مل صخر ام كلذ ةلمج صم و اهينرصا ال يتلا ةحْمَسلا
 ٌرُسِيْلا ىورق - ةداعلا هيلعف امهفم ماص نم نا معز تح رفاسملا و ضيرملا ىلع رطغلا ضر نم ساذلا
 ىلع هللا اوريشلو دع اولمكتلاو ] ةريدقت قبس امب هيلع لولدم فوذحم للعملا لعفلا ٠ نيتمضب رسعلاو

 يمك وبا مربعا مسي خارعإ نمركذ ام ةلمج ينعي كلذ عرش [ رفعت ل طع

 ةلع ارربعتل و ةدعلا ةاعارمب رمللا قلع اولمُكُتل هلوقفر طفلا ةحابا يف صيخرتلا نم و هيفرطنا ام ةّدع ةاعارمب
0 

 نمي عون اوه رع يتلا و صيخرتلا ةلع نوركشَت مُكّلعل و رطغلا ةدبع نع ج ررخلا و داضقلا ةيفيك نم ملء ام

 لعق .ىدع ؛امنا و -:نايجلا ءادلع نم ثدحما] باقنلا الا هنيبت ىلا ئدبتي ككي ١ كللسملا فيطل فللا
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 هع وه < هر اوزرتلب هه” رج دوسص درعس موس موس وس“ سم طكسو مصمم سد

 معل ريخ اوموصت ناو ” هل ريخ وهف اريخ عوطت نمف ” نيكشم ماَعَط ٌةَيذن ةنوفيطي يذلا ىلع و :
 م ص محمص سم < مس ةررسوج هربمربع ه

 ناضمر رهش © ىنوملعت مثنك نأ

 هنا لاقف هعجضُي ضرم هب سيل و رضملا عادصلاوا ديدشلا فمرلا هبيصي لجرلا نع هللا همحر كلام

 و -رْسْيلا مكب هللا ديري ىلاعت هلوقل هيف ديزي و موصلا هعم رسعي يذلا ضرملا وه لئاقو - راطفالا م ةعس يف

 ءاملغلا ةماعف اضقلا ىف اضيا فلتخا و - لمحتملا ريغ دبجلا هدبجي ىقح رطغي ا يعفاشلا نع

 قشي ىا ديري وه و ةرطن يف مكل صخري مل هللا نا هللا همحر حارجتلا نب ةديئميبا نعو -رييختلا ىلع

 هللا مهمحر مهريغو يبعشلا و رمع نبا و يلع نع و - قرفن تش ناو رتاوف تتش نإ هئاضق يف مكيلع

 ٌةَدعَف ليق فيكف تلق اف - تاعَبانْتم رح مايآ نم ةدعف يب ةءارق يفو - اعزاتتم تاف امك يضقي هنا

 رمأف دودعملا ىنعمب ةدعلا و ٌةَدعُف ليق اَمَل تلق  تادودعملا مايالا ةدعف يا اهتدعف لقي ملو ريكذتلا ىلع

 ىَلَعَو ] « ةفاضالاب فيرغتلا نع كللذ ىنغاف اهددع ىلع ددع رثوي ل هنا مّلع اهناكم ةدودعم امايا موصي ناب

 نم عاص فصن [ نيكشم م ماَقط ةزذغ] طازوظتا,وإ [هرذغال نيذلا ماه ايصلل نيقيطملا ىلعو [ هوقيطي يذلا

 ابق ورك هدب يف كلذ ناكو دم راجت لهادنع و - قارعلا لها دنع ةريغ نم عاص واَرَب

 ليفت ُهَنوكطي هذع هللا يضر سابع ىبا أرق و - ةيدفلا و راطفالا ىف مهل صخرف مهيلغ دتشاف ةردوعقي مل و

 ىنعمب هَنوُوطَنِي هنعو - اوموص مبل لاقي هنودّلقي وا هنوفّلكي يا ةداقلا وا ةفاطلا ىنعمب امإ قوطلا نم

 ةَوربطي امهلصا و هنرثوطتي ىنعمب هَوُفْيَطِيو هوقْيطِيَو داطلا ىف هانلا 0 هاب هنوُورطي و هنودلقتي وا هنوغلعتي

 ناكملاريَدَت مهلوقك داي اهبلق دعب واولا ىف ايلا تمغداف قرطلا ىم َلَعْمَمت و َلَحْيَم نم امهنا ىلع ُهوُويطَتي و

 ل دبج ىلع هنرفلكتي وا هنوفلكي يناثلا ر - هنوقيطي ىنعم وحن امهدحا - ناهجو هيف و -رايداهب امو

 زوجي و - خوسنم ريغ تباث هجولا اذه ىلع وهو ةيدفلا و راطفالا ءالؤه محو زئاجعلا و: عويشلا مهو

 دازف [ اريخ وطن ] ءمهعسو غلبم و مهتقاطو مهدهج هنوموصي يا ةلوقيطيإ ل ىنعم )ذه نوكي نأ

 3 ] - عوطتي ىنعمب عّرطب نمف كرق و - ريغلا وا هلريْخآ عوطتلاف [ هلِرْيَح وف ] ةيدفلا رادقم ىلع

 عوطت و ةيدقلا نم [مُكريَح ] - ملفا مادهجو مكسفنا ىلع مقلَسحو نوترطملاوا نوقيطملا اهيا [ اموت
 [ ناضمرلا ]  ٌمنرْيَخ ماهصلا و يبا ةءارق ينو - اضيارئاسملاو ضدرملا باطخلا ىف مظتني نا زوجي و -ريغلا
 فلالا و فيرعتلل فرصلا عنم و امَّلَع لعجر ربشلا هيلا فيضاف ءاضُمَرلا نم قرتحا اذا صمَو ردصم

 تاق ناف - تريد اذا اهيلع هعوقو ةرثكل ريعبلا ةياد ىلا ىبالا ةفاضاب بارغلل ةياد نبا ليث امك نوذلا و

 و عوجلا رح تاتطلا اطو عطفا نبط ةميدق نابع هيف موصلا تلق  ناضمر ربش يمس مل

 ا ا مهيلع هثدشب اراجضأ مهجعزي يأ مهقتني ناك هنال اقتان هرمس امك هتدش ةاساقم

 تلق ىناف  را) ضمر ماياربشلا اذه قفاوف اهيف تعقر ينلا ةنمزالاب اهرمس ةميدقلا ةغللا نع روهشلا
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 [ هنولدبب يذلا ىلع همنا اما ] «هفقحت و [ ةعمس ام دعب ] « دوبشلا وداهصوالا نم عرشلل اقفاوم ناك نا ةبجو

 نم نايرب امهنال هل ىصوملا و يصوملا نم مهريغ نود هةيلدبم نئاع آلا ليدبتلا وا ريغملا ءاصيإالا ملا امف

 نولوقب عئاش مهمالك يف اذهو ملع و ّترت مف [ فاح ْنَمَك ] « لذبملل ديعو [ مهل عيمس هللا نإ ] « فيلا

 حلا نعيم [ اًفَّنَج ] « ملعلا ىرجم يراجلا بلاغلا ظنا و عقوتلا نوديري ءامسلا نلتيتماو داتا

 قوبرقلا و نادلاولا مه و مهل ىصوملا نب [ مهن ماصاق] ٠» فيحلل |دمعتوا [ منا رآ ] * ةيصولا ىف ءاطخلاب

 لطاببلاب لدبي نمركَذ - قح ىلا لظاب ٌليدبت هليدب# ىال قئذيح [ هيلع مَن َم]*عرشلا قبرطلا ىلع مهدارجاب
 نم ممالا و ءايبنلا ىلع [ مكلف نم يذلا ىلع بنك امك ] « مثويال ليدبت لك نا ملعين قعلاب لدجي نم مث

 هللا ىلخا ام ةيلصا ةميدق ةدابع موضلا نا ينعي .مدا مهلوا هنع هللا يضر يلع لاق مكدبع. ىلا مدا ندل
 اهتلاصال. اهميظعت و اهياع :ةظناحملاب [ وقتك مكَلعَل ] * مكدحو مكيلع اهضرغب مل مهيلع اهضارتفا نم .ةمإ

 مالسلا هيلع لاق ءوسلا ةعقاوم نم ابل عدرا و هسفنل فلظا د نال يماعملا وقتا كلعلاوأ .- اهمدقو

 داتعم ليق و - مهراعش. موصلا. نال نيقتملا ةرمز يف نومظتنت "0007 هل موصلا ناف موصلاب ةياعف

 دابق .ارشع اودازف ناتوم .مهباصاف.ليجنالا لها ىلع بتكناضمر رهش وهو مايالا ددع يف. مهموصك هذا

 نف'مهيلع قشف ديدشلا رحلا و ديدشلا + درجلا ىف هعوفو ناك ليقو .- اموي نيسدمخ ةولعجف» ةدعب ارشع و

 مايالا ليقو - هنقو نع هايوحتل ًةرافك اموي نيرشع اوداز - عيبرلا و ءاتشلا نيب ةولعجف مهشياعم و مهرافسا

 نيج اهمايص مّلس و هلا و ةيلع هللا قلص هللا لوسر ىلع بمتك رهش لك نم مايا ةثلث و ءاروشاع تادودغملا

 شعلا:اولضي نا دعب ,طفملا وقتي نا مههاع بنك امك مكيلع بنك ليقو - ناضمر رهشب تخسن مث رجاه

 ندعي كانقوُس [ تادودعم ] ل هدر علا ماّهصلا هايل مل لحأ ءاوقل كلذ حسن مث اوماذي نا دعب و

 اليه لاهي'ر رىيتكلا و ةيف ركسقلاو ندعلاب ردقي ليلقلا لاملا نا ءاصا و ةدودعم مهارد هلوقك لثالف وا مولعم

 تَنكار"ق ١ [رفَس 1 * ةعمجأ| موي جررختا تبون كلوقك م ايصلاب امايآ باصتنا و - ايشح ىشح و

 بوتكم ليق و - ةصخرلا ليبس ىلع اذهو ةدع مصيلف ىكعمب بصنلاب تيرقو - ةدع ةيلعف [ دعت ] *رفس

 ضرم لك لئاق سف راطفال مييملا ضرملا ىف تفاتخااو * ا ماي نم:] ةدع اموصيو ارطفي نا امهيلع

 كلئذكف زطغُي نا رفاسم لكل نأ امكفر فس نود ارغس ضخ ل امك ضرم نود اًضرم ص: مل ىلاعت هللا نأ

 لئس و - ةعبص| عجوب لتعاف لكأي وه و ناضمر يف هيلع ٌلخد هنا هللا ةمحر نيريس نبأ نع و - ضيرم لك
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 ءاسوسصا 1 2--

 هلدب مف

 هيف امل ميصف مالك [ ريح صاّصقلا ىف مُكل و ] « ةيدلا هذخا دعب لف ادحا يناعأ ) مالسلا هياع هرقل ةيد

 ليز ةيفما نمر  ةويحلل افرظو اناكم لعج دقو ةويحلل تيوغت و لتق صاصقلا ناوه و ةبارغلا نم

 ٌةريح صاصقلا وه يذلا محلي سنجلا اذه يف ميل وا ىنعملا نال :ةريحلاريكذت و صاضقلا فيرعتب

 ير يندب ب ناك ىنح بيك هيخاب لياعم نانقابكاز ةغاماعلا هحلولابا لولققت“ اوناك مهنا كلذو ةميظع

 تناك صاصقلا عرشب مالسالا ءاج املف رحاذتلا مهذهب عقيو ةنتفلا روثتف هاتاق ريغ لونقملاب لدقي ناك 51

 نم صاصتقالب ملعلا عوقول لتقلا نع عادترالاب ةاصاحلا ةريحلا يهو ةريحلا ىم عون را ةريح ا ةريح هيف

 ناك و دوقلا نم وه ماس و لثقلا نم هبحاص ماس عدتراف هنم صتقي هنا ملعف لذقلاب م ا منال اناقلا

 مكح نم زيا ايدنر [ئااا ةروست غيقصقلا] ىف معلمو دازوجلا وسبا ارك رواسا نم لية هيد هرم اعلا

 20000 ا 1 | ١

 ىيحبو - انرمأ 5 اير هلوقك بولقلل ةويح ىنارقلا ىف مكلو يأ نارقلا صصقلا ليق و - صاصقلا و لثقلا

 08غ < و 008 2 مهووس 529 0 با 0

 مكلعل سوفخلا ظفح و .حاورالا ءاقبتسا نم. صاصقلا ىفءام ميرا يا [ نوقنت مكلعل] « نيب نع ييح نم

 ضاصتخا ٌلضف هل باطخ وهو هب مكحلا و صاصقلا ىلع ةظفاحملا ىف ىوقتلا له لمع نولمعت نوف
 1 : 1 ا ا ا

 عاتإ حضر ةشياع نع - اريثك الام [ اريخ ] « ةتارامإ تره ظو هنماند اذا [ ثنوملا مكدحا رضح !ذا ]«ةميلاب

 84 يصويذا رخآ دارا و  الضف ةئف كرا ام تكتلاقف راذيد كام عيراو لايع هلو ةيصولا دار || الحر نأ اهذع

 لاو دي نا هللا لاق امنا ثلاق ةعبرا لاق كلايع مك تللاق فال ةثلث لاقف كللام مك هتلاسف

 هعذمف ةتامعبس ةلو ىدوي ىأ نآرا هل ىأوم نأ هع ا ىنع و -كلايعل هكرتاف ريسي عييشلا اذه

 ا 1 000 00

 ثدراوال ةيدولا و - ل ب ةاعواط عحح لصافلل

 لا هقح قح يذ نك نيظعما هللا نا مالسلا هيلع هلوقب و ثيراوملا ةياب تيسنف مالسالا ىدب_ يف تناك

 لوبقلاب 5 :) داحالا نم ناك نا ورتاوتملاب قحأ ىنح لوبقلاب هايا ةمالا ىقلتب و ثراول ةيصرال
 - نيتبالا مكحب ثاريملا و ةيصولا نهب هل عمجي ثراولا و خسذت مل لهق و - هتياور تحص يذلا تدّنلا الا
 نينرقالا و نيدلاولا ثميروت نمت هيلا هب ىدرا ام مكياع بستك اهاذعمو - تمدراربل ةيلل ةفلاخمب يهام ليق

 امم ريفوتب نيبرقالا و نيدلاولل يصوب نا رضتحملا ىلع بقك وا - 000 ذ هللا ميصري ,ىلاعت ملوق نم

 عدي و ينغلل يصويال نا وه و لدعلاب [ فيرعملاب] * مهءابضنا نم يل كلذ يفد هللا "هب نصرا

 نع ءاصيلا ريغ نمف [هلدب مف ] هافح كلذ قح يا دكومردصم [ ًافَح ] « ىلا زراجتي ) وروقفلا



 ) ”م١ (

 دفعا ركاب 7 ىلذدتْلا ىف صاصقلا م 1 َبنُك ادم َنيِدْلا ١ 5 نقلا مه كلر و

 ناسحاب هَ 1 فورعملاب عابتاف يش هيخآ نم هل يفع نمه © ىئنألاب ىننأل و دبعلاب
 ؟دومصص ىدمربست م - هه ره ىر

 8 نب تاع هلال كسل ا ةمحر و مكبر نم فيفخت كلذ

 ٍْط

 هيخا ةبج نصهل يفع ىف هاذعم [ يش هيخاأ نم هل يفع نمك ] ٠ !وراجتي نا مهرَمأ و ثلزنف مالسالاب

 يف كيش نوكب نا مصياللو ريسلا نم ةفئاطر ريسلا ضعب ديزب ريع كلرقك هنا ىلع وفعلا نم عيش

 ةرخا هل ليق و لوتقملا يلر وه درخآ و  ةطساوب الا هب لوعفم ىلا ئدعتيال اَعَع نال هب لوعفملا ىنعم
 ىندا هنيب و هنيب نمل اذك كلبحاصل لق لجرال لوقت امك هب هبلاطم و مدلا يلو هنا لبق نم هسبأل ةنال

 ناف - مالسالاو ةيسذجلا نم امهذهب ثباث وه امركذب هبحاص ىلع امهدحا فطعيل ةرخالا ظفلب هركذوا ةسبالم

 كلر ناجى ىنعب ئدعتي تلق - هل يفع مف هلوق هجو امخ مالاب ل نعب ىدعتي اًفَع نا تلق

 ىئدعت اذاف اهذع هللا اع لاق و كذع هللا اًفَع ىلاعت هللا لاق ةبنذ نغعو .نالف نع توفخ لاقت بسثذلا

 اذه ىلعو هنع هل تزواجت و هبنذ هل ترفغ لوقت امك ىنج امع نالفل ترفع ليق بنذلاو بمنذملا ىلا

 يع ترسف اله تلق نان - ةيانجلا ركذ نع يذُذُتساف هتيانج نع هل يفع نمد ليق هناك ةيآلا ىف ام

 كلو تَبَّنِب سيل هكرت ىنعمب ىيشلا افع نال تلد هب لوعفملا 1 يف ئيش نكي ىنح رتب
 رس ليا دعس انادرنإ ايم اخ اكيشافد اتم ىلت عشت باشر تسلا يطال هن

 ةلوادتم ةرابع تاياذجلا باب ين وفعلا واهناكم يف ةقاق ةرابع تلق يش هيخا نم هل يح نمف هانعم

 اريثك ىرت و اهناكم نع ةيبان ةقلذ رخل" لئلا اهنع لدعي الغ ضاخلا لامعقسا و ةنشلا و باذكلا ىن ةروهشم

 ءاعدا و ةغل عارتخا ىلع هللا مالك نم لكشملل ةجو ميرخت هيلع لضعأ اذا يرتجي ملعلا اذه ئطاعتي ندم

 هناب راعشالل تاق وفعلا نم يش ليق مل تلق ناف -اهنم هللاب قاعتسي ةأرج هذه و هفرعتال ام برعلا ىلع

 طقس وفعلا مت ةثرول اضم هن وادا نلبي ني يفتر ارا يل طم طرة
 ةذع وفعملل ةيدرت هذه و عابتا رمالاف وا عابتا نكيلف [ فورُملاب عامتاف ] «ةيدلا لا بمجتملو صاصقلا

 دويلو ةليمج ةبلاطم آلا هبلاطي الو هب فّدعي 2 ناب فورعملاب ٌلتاقلا يلولا عبتيلف ينعي اعيمج يفاعلا و
 ويؤفغلا م روكذذملا معلا [ كللذ ٠] هسخسبالاو ةلطمي ال 3 ناسحاب ادا مدلا لدب لتاقلا هيلا

 ةيدلا ٌدخا و وفعلا مرح و ةتبلا صاصقلا.مهيلع بستك ةدروتلا لها نال 02 نم فيفحت ]هي ؛دلإ

 وفعلا و ةيدلا و صاصقلا ثملثلا نيب ةمالا هده تريخو ةيدلاو صاصقلا مرح و وفعلا ليجنالا لها ىلع و

 ر لتاقلا ريغ لتق ىم هل عرش ام زواجت و فيفختلا [ كلذ َدْعِب ىدنعا نمف ] هاريسيت و مهيلع ةعسرت
 ُباََع ُهَلَف ] ٠ هلتقيف هبرفظي مث ةيدلا هلوبقب لتاقلا' موي ةيلهاجلا ىف ىلولا ناك دقف ةيدلا ذخا دعب لتقلا
 هذه لبقي الو ةلاحم ال لتقي نا مهلاا باذعلا ةدانق نع و - .ةزخآلا:ىف ملال ديدش باذعلا ىم عون [ ملأ ا 57 ٍ ' 0
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 اوقدص يذلا كن

 0 اذا نتج ا ع عل :

 ٌكيطوقو هيظعي نا: ديزي دانيا بح قلع ليق و” ةللا' بح ٌناع ليقر -1ذك نافل و !ذك نالفلا تلق

 ىلعو ةقذم نيكسملا ىلع فّنقَدَم ماسلا هيلع لاق قحا مهن ىبرقلا ىوذ مّدق و - هئاطعاب سفنلا

 ىوذ ] قلطأو « مشاكلا محرلا ىذ ىلع ة ةقدصلا لضفا مالسلا هيلع لاقو ٌةلصو ةَنْدَص اهنال ناتنلا كلمحر يذ

 يش ) هنال ساذلا ىلا نوكسلا مثادلا [ نيكسملا و ] « سابلالا مدعل مهنم دارقفلا دارملا و [ ىمديلا و ىلا

 صللل لاقي امك هل هتمزامل ليبملل اذبا لعج و عطقنملار فاسملا [ ليسا با و ] هركسلا مئادللر يملك هل

 هللا لوسر لاق نيعمطتسم [ َْيلئاَسلا و ] « هب ْفعِرَت ليبسلا نا فيضلا وه ليق و - قيرطلا نبا عطاقلا
 نيبتاكملا ةنواعم يفو [ باَدرلا ىف و ] ٠ هسرفربظ ىلع هاج ناو قح لئاسلل مّلسو هلأ و هيلع هللا ىلم

 للملا ءاتياركّذ دق تلق ناف  ىراسالا كلف يف لهقو - اهناتعأو تادزلا عايتبل ىث ليثو- مهباقر اوكفي ىتح

 و - كلذ لمقحي تلد  ةركزلا ىوس اح لاملا ىف نا ىلع كلذ لد لبف ةوكزلا انياب هافث مث هوجولا هذه يف
 وا ةوكزلا فراصم ىنايب كللذ نوكي نا لمتحي و - ةيالا هذه التو ل لاملا ىف نا يبعشلا نع

 يدر و - اهبوجر ينعي ةقذم ّلك ةوكزلا تست ىميدحلا ىفو-زادملا و تاقدصلا لفاون ىلع اًدح ىوكي

 ىلع ابوصنم [ ىيربصلا ] جرخاو - نما نم ىلع فطع [ نوفوملا و ] * ةركزلا ىوس قح لادلا ىف سيل
 و - نووباصلاو كيرقو - لامعالا رئاس ىلع لادقلا ىطاوم و دئادشلا ىف ربصلا لضفن اراهظا حدملا و صاصتخالا

 اوناك [ اوُقَدَم ] ٠ ةنامزلا و ضرملا [ءاَرَضلا و] ةدشلا و رقفلا [مآسأبلا ] و ٠ نيرياصلا و ىينوملا و كيرق
 بهذم وه و ةمركع و ءاطع و يرصبلا نسحلا و زيزعلا دبع نب رمع نع ٠ نيدلا ىف نيذاج نيتداص
 نولوقي و ةيآلا هذهب اذخا ىثنالاب لتقي ) ركذلا و دبعلاب لتقي 3 رحلا ىا هللا مهدحر يعفاشلا و كلام
 سكت ةدراو فىلت نالو سْفنلاب ٌسفنَلا هلوق يف مبا امل ةرسفم يه

 يعخنلا و يبعشلا و بميسملا نب ديعس نعو - 0 و راج كراس شع
 و 0 0 هلوقب ةخوسذم اهنا هباحصاو هللا ةمحر ةفينح يبا بهدم وهو يروثلا و ةدادق

 نؤملسملا ماس و غلآ و هياع هللا ىلع هلوقب نولدتسي و ىتنالا و ركذلا و رحلا و دبعلا نيب تبان صاصقلا

 ناك هنا يور و - هب اولتق !دحاو اولّثف ول ةعامج ناليلدب سفنالا ىفربتعمريغ لضافتلا ناب و مهئامد ًافاكتت

 مها ّيانقنل اهياهدرر خبري ها امهدحال ناك ر ةيلهاجأا ىف هام د برعلا دايخأ نم نيْيَح نيب

 هللا ءاج نيح ماس ر هلأ و هيلع هللا ىلم تن[ لم خيب !| اومكانف دحاولاب ىبذثالاو ىئذنالاب ركذلا و دبعلاب



 تناكفم
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 د مو هوم ىريإا اص ١ هل ه7 سدا ا ع ا

 با دعا ىدعلاب ٌةناصلا را يذلا كلي © مهل باذع مهل 7 2 ميكر الو ةميقلا موي

 اوفلتخا نيد نأ دا قحلاب بشل َّلْزَ هللا ريع الا هربصأ 200
 6م 277 0 هع 006 س6 3 7 1 :

 ردلا نك برغم و , قرشملا كدي مكهوجو 0 نا ربل رسل 5 دْيعَب ٍقاقش ي دعي بدك ىف

 سال 0

 هع -عيلع»:لاعلا أو 2 نييبتلا و بأ و كأم رخل مولا و هللاب ' نمأ نم
1 

 نمك مهيلع هبضغ نع ةرابع مالكلا ىفن لهق و - مهيلع مانثلاب مهتيكزت و همالكب مهايا هللا ةمركت يف ةنجلا

 » نوملعت لو ايف اوُئَسَحإ ةلوقوحنب نكل و نويحتب امب مهملكي ال ليق و. همالك عطقو ةّمرصف هجحاص ىلع بضغ

 لوقت امك مهنم ةالبمريغ نم رانلا تابجومب مهسابتلا ىف مهلاح نم بسجعت [ راذلا ىلع مهرجصأ امك ]
 نم الا كللذل ضرعتي ال هنا ديرت نجلا و ديقلا ىلع فربما ام ناطلسلا ببضغ بمجوي امل ضرعتي نمل

 ىّنعمب ةربص و اذك ىلع هربصا لاقي مهربص عيش يلف مهربما امف ليقو - باذعلا ىلعربصلا ديدش وه

 مصتخا ةّكمب ىميلا ىضاق يل لاق لاق هنا يئاسكلا نع يدر يذلا و  بسجعنلا لعف ىنعم لصا اذهو

 فرصا ام هانعمف هللا ىلع فوبصا ام هل لاقف هبحاص قح ىلع امهدحا فلحف برعلا نم نالجر يلا

 « يَحْلاِب بّتكلا نم لزن ام لت هللا نا بمجسب باذعلا كللذ يا [لرت هللا نب كلذ] * هللا باذع ىلع

 يل ] .بانكلا لها مهو لطاب اهضعب يف و قح اهضعب يف اولاقف هللا بنك يف [ اوعلتخاَيدل نإ و
 قعلاب نارقلا لزن هللا نا بسبسب كلذ مهرْفُكوا سجل بادكلا و  قحلا نع [ دْيعَب ] «فالخ يفل [قاكش
 يل ريطاسا ميضعب و رعش مهضعب و رحس مهضعب لاقف قيكرتشملا نص هدف ااوغلتخا نيبذلا نا و نوملخر امك

 و لأ ءاررفكي نا ءالؤهرسج امآ اوقاشي مل و اوفلتخي مل ول كلوا نا ينعي ديعب قا

 ترتسلا ليت علصت مرورا يبذ بانك لهذ بطن[ رسام نرسل
 وج نيج: ةلجقلارما يف ضرخلا اورثكا مهلا كلذ و قرشملا لبق ىراصنلا و سدقملا :تيب ىلا

 ةقابق ىلا همكرتلا ربا نا نيقيرفلا نم دحاو لك معز و ةبعكلا ىلا مّلسو هلآ و هيلع هل ىلص كلل 0

 رثكليق ر هنّيبن ام ريا نيو ربل بلا نم يراخي موسنم هناف ةيلع متنا اميفربلا سيل ليق و - مهيلع نرف

 رئاس نع ةناشب راد نا بجي يذلا ميظعلار بلا سيل ليقف ةلبقلارما يف باتكلا لهاو نيملسملا ضرخ

 دعب لاتوو ع رصل نر“ نمر هيلا ةمهلا فرص و هب مامتهلا بجي ىنللا ل يلو .ةلبقلا نّصإ رعلا منونم

 هابلا لاخدا ىلع الون ناب . هللا دبع أرقو - مدقم ربخ هنا ىلع بسناب ربل نسف ير در 2 لاغعلا

 فاضملا فدح ليرات ىلع [ هاب م نم ريا نيل ودل « ديزب قلطنملا سيل كلوقك ديكاتلل ر بخل ىلع
 تذكول نربملا نعو « رابداو لابقا يه امناف « عم تلاقامك واربلا ىذ ىنعمبرجلا لواقيوا -نصأ نم رب يأ

 ربا كلو عيانزومام نبا.ارق و -راجلا نكلو عرق و - ءابلا متغبربلا ل تأرقل نارقلا أرقي نمم

 نبا لاق امك هب ملا و لاملا بمح عم [هّببح ىلع ] *ناوقلا وا لل كا [بنلا ]و « فيفختلاب

 سا



 ةرقبلا ةروس
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 0 مم م هرريض ميه ,م ٌّ 2ع ورماو < مه

 تبيَط نم ارلُك اوم نيا اهيا © نولقْعَي ل مف يمع مب ما دلو 2 آلا عبسي 3 اب
 0 ه6 تومنم ىو ل صودو ىروودص سوم <32 وم م مو م < ٌّ

 هب ّلهأ مو ريزنخلا محل و مدلاو ةادعلامعيلع مرح امنا 5 د | مم نا لل اوركشاو مكئقرر اه ار

 ص مع عمم سم 2 ته كم7 < - كى أ - سا صدم يعم 2

 نومدكي نيدلا نإ © مهَحَر روف هللا نإ هيلع م ناع 4 عاب ريغ زطمإ سف هللا يَ

 عم و ء ءيءو مورزعد» 0 2و جا يع هرءرمو م <

رأ اياك انما هب نورتشي و بفلا م هللا لونا ام
للا مهملعي الو راثلا ال مهنرطب يف نوكأ ام كلثل 

 ه

 كل نصرا ا هيقزاعت .كئاد 2

 7 2 بيا : ! 7 5 و 3 - 2 يا 2

 مهءابا مهعابتا ىف مهلثم و هانعم ليقو - فررحلل مهف ريغ ىم ريغال تميوصنلا و ءادنلا الا ةمالكب هتوص

 ىلع مهنوعبتي ءاره كلذكف هتعت ام مهفت الو ترصلا رهاظ آلا عمست ل يتلا مئاهبلا لثمك مهل مهديلقت و

 امب قعانلا لثمكمانصالا مهءاعد يف مهلثمو هاخعم ليقو - لطاب ما قح ىلع مهلأ نوبقفي الو مهلاح رهاظ

 نذوملا قعت لاقي كثيوصتلا قيعخلا و - أيش عمست ال مانصالا نال هيلع دعاسي ) ادن و ءاعد آلا هلوق نإ الا عمسيال

 ءالخلا ىف كّسفن كنتم « امناف ريرج اي كلنأضب قعت اف «رعش « لطخالا لاق نأضلاب ىعارلا قعنو

 32 امم © 1 - و و06

 در نم ملا تفعل شرير ا ا ةياحتما قلبت يلا قغن اما و + الالض
 مث ك1 امس , ل لك نال هتاذلتسم نم [ ُمكاَنقَر

 هلا"و هيلع ةللا ىلص يبنلا نع و - معنا يِْوُم هنا نورقت و ةدابعلاب ةنيصتخت مكنا مد نأ [ َنودبْعَت هي سه مرنمس ع ع

 كرق ٠ يريغ رشي و قزرأ و يريغ دبكيو قلُخآ ميظع هاذب يف سنالاو نجلا و نا ىلاعت هللا لوقي ملسو

 هب عفر يا [ هللا ريغل هب ّلهأ ٠ مك دززب مرعب لويفملل دانملا ىلع مولر عفا ءانبلا ىلع [ مرح

 راثيتسالاب رخارطضم ىلع [ ْماَب َرْيَغ ] ٠ ىزعلا و تآللا مساب ةيلهاجلا لها لوق كلذو مفصلل توصلا

 هّللا لوسر لاق  دارجلا و ىمسلا وهو لحي ام تاتيماا ىف تلق ناف - ةعوجلا نس [ داع الو ] ه هيلع

 يو راقي و مانلا ةنقافتبا ان لعق حلت نامد و ناتتيم اذا تلخآ مّلس و هلأ و هيلع هللا ىلص

 لكا لاق ول امك دارجلا و كلمسلا ىلا مهولا قبسي مل ةتيم نالف َلَكا لاق اذا لئاقلا نا ىرت الا ةداعلا

 اكمس لكاف امحبأ لكأي ال فاح ىم اولاق فراعتلا و ةداعلا رابتعالو لاحطلا و دباا ىلا قبسيول اسد
 ةباد بسكري ل فاح نب ةوهجشو ايرط امل هدول ىلاعت هللا لاق ةقيقعلا ىفامحلل لكا ناو سدح مل

 كلو ناف - اوك يدل هللا دنع باوَدلا رم نأ هلوق يف باد ىلاعت هللا دامس ناو كحيل .ارفاك بنكرف

 ليلدب هيف ٌةفصو هلاعبات هنوكل معألا ركذ يف لخاد محشلا نال تلق - همحش نود ريزذغلا مل ركُذ ةلامف

 ضعب يف ّلكاو هنطب يف ناف ّلكا لوقت مهنوطب الم [ مرطب يف ] « ميحش هنا نرديرب نيمس مدل مهد
 مدلا نلف لكا مهلوق هنم و رانلا لكا هناكف هيلع ةبوقع اهنوكل راذلاب سبلقي ام لكا اذا هنا [َراذلا ا ] « هنكب

 لك َلكأي.« ع.« لاقو ٠ ةرضب كقرأ مل نإ امد تكا ء ع «رءاشلالاق هذم لدب يه ينلا ةيداا لكا اذا

 لها لاح مهناصرحب ضيرعت [ هللا ”مهماكيأو ] » 504 اذهل هنوكب ةسيلؤل افاكا ل فاكالا: نو ”تازا « اناا ةليل
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 يقتل , اي كح زا ىف ام اك شا ايي © رأفلا نم يجر سو م هرب ت2 2 مم <ا ع 24 6 ممم
 1 معمربس ه2 هو 5م هرم عج 6

 هللا ىلع اولوغت ل و ا 1 ولا مكرم اي امنا © نيب ردع مكل ةثأإ نطْيّشلا تاوطخ

 0 مسا يبل يسع يع
 ِ هم ه 2س هرو ضرع - 6 همدعدموم < - 0 2” مس مص هداك 2

 يف هتلزنمب مه [ ىنيجرخب مهام و ] « مهلامعا لكم تارسحآلا نوري اف مهيلع تارسح بلقنت مهلامعا

 [ااَح ] « صاصتخالا ىلع ال مهيلا دذسا اميفمهرما ةرق ىلع هثلاد يف « ةرمط ّلك دبالا نوشرفي مهه ع * هلوق

 ارلخ دتف [ نطْمَشلا تاوطخ اعدت الو ]+ ةببش لك م ارهاط [ اًبْيَط ] « ضرالا ىف امم لاح وا اوك لوعفم
 تر لوكامب سيل ضرالا ىف لك نال ضيعبتلل” مو - مارح ليلدتت وا لالح ميرحت وا ةهبشوا مارح يف
 راولا ىلع اهناكداطلا ىلع ةمضلا تلعج ةزمهو نيتمضب تاَوطخ و ىنوكسو ةدضب تاوطخ و نيتمضب تاَوطخ

 انهو يطاخلا يمدق نيب ام ةرطشلاو وطخلا نم يلا يصل ا ل

 [ يبس ].دتنسب ٌنتساو هب ىدتقا اذا هبقع ىلع ىطور هتاوطخ عبتلا لاقي ةقلا و ةْاو ةف ةرغلاو ةقرعلاك

 ريخب مكرم اي ال يل ةتوادع روهظ و هعابتا نع ءاهقنالا بوجول نايب [ ا امنا ] هب ءافخال ةرادعلا رهاظ

 وسلا ليق و - مئاظعلا نم مبقلا ىف دحلا زواجقي ام و [ داَسدعلاَو ] ميبقلاب [ ةوسلاب ] مكرماي انا طق
 ءوو عمم رام ه4 مم هروب م 07 5 52 3 2

 اذه و لالح اذه مكلوق وهو [ نوملعت الام هللا ىلع اولوقت ناو ]* ةيف دعأا يبمجن ام ءاشحتلا و هيف دح الام
 كك 05

 ناطيشلا ناك فيك ثلق ناف - هيلع زوجت ال امم ىلاعت هللا ىلا فاضي ام لك هيف لخدي و ملع ريغب مارح

 ىنئرما لوقت امك رمألا رماب رشلا ىلع هثعَب و هنيبزت بش تلق - ناطلس مهيلَع كلل سي هلوق عم ارا
2-1 

 مهنرمالو لاق كلذل و هّسواسو ا رولا ةلرذمب هذم مكن ئلازمر هنحت و اذكب يسفن

 ناسنالا ناك امل وسلا ٌةراَل َسْفنلا نإ ىلاعت هللا لاقو هللا َقْلَخ ريع مهرمآو - ماعنألا ناَذأ كتبي

 ءادخلل تافتلالا ةقيرط ىلع مهنع باطخلاب لدع و ساذلل ريمضلا [ مهل ١] تبتشا ام انيطعيف اهعيطي

 مه ليق - نولوقي اذام 0 ءالوه .لاوزطنا# ءالقعلل لوقي هناك دلقملا نم لضا ا هذال 0 ىلغ

 ل م نيفتبا اقيم مطار نم اخ انك مهن ١[ ند هيلة ام عت ّس (

 ا بيجعتلاو نكرلا ىنعمب ةزمهلاو لاعلل واولا [ مهئابا نايات ]و اَنءاَبأ هيلع انوييوداَم

 نيا ىعاد 00 هريدقت فرذحم دمت 0 - 3 0 مم يش 00 5

 رخآ أيش هقفتالو 1 از قوت ازد وشر يف 0 ءاعد الإ عمست الا يتلا مئاهجلاب قءانلا

 مي ةرقبلاةررس



 )ها١ا(

 تبع ابو 8 م2 جت روف 0

 دانا هلا ده نم دنت ْنَم الا سمو © يي موقت تبق ضر و اها نيب رخسملا باحيشلا و م ةرقبلا ةروس ٠

 اني. درجلا

98 
 ع

 د ل 0

 هلل وفل ا ٌباَدعلا 5 ذا ارم نيدلا ىري ولد" هل ايمي اع اردما نيدلاو ٠ هللا بمحل ملوي

 514 ه0 ماظ سم 5 0

 م كيعطْمَت وبابادعلا 17 اوعبتا يذلا 5 ارد يذلا ردت ذا ه بادعلا ديد هللا ا و اعيدج

 ست  جدوم وه 10 2

 تارسح ملام هللا مهري َكِدَك اذ از 520006 م اثر ق باَيسنلا

 كثيح رطمي هللا ةيفتي رجلا ىف هبلقت حايرللر كس [ ركل باحتلا 21 0 ىلقعلاب اعرانرو ةيحنلاب

 ىنعو - ةمكعلا رهاب و ةردقلا ميظع ىلع ُلئالد اهنال نوربتعي و مهلوقع نوهعب نورظني [نوُلْعي يقرا تايالإ « ءاش

 ىو اهب ربتعي مل واهيف ركغتي مل يااهب,يمف ةيالا هذه أرق ىمل لبو مس و هلآ و هيلع هللا ى م يبذلا

 اوناك نيذلا ءاسؤورلا ىم ليق و مانصالا ىم الثما [1ناَدْنَا ] «دارفالا ى اع ميول ٍفُيِرْصَت و 0

 و « رعبا يذلا 1 اوعبتا يلا ١ ارت نإ هلوقب لدتسا و مههحاون و مهر مارا ىلع نولزني و مهنوعيطُي و مهنوعِنَي

 هل عوضخلا و هلل ميظعنك [ هللا بصك ] ٠ بوبحملا ميظعت مهل نوعضخم و مهنومظعب [ موب ] ىنعم

 ريغ هنال هبحب نم ركذ نع ينغتسا امنا و لوعفملل ينبملا نم ردصم هنا ىلع ىلاعت هللا بحي امك يا

 اوكر اًذاَك هيلا نوبرقتير هللاب نورقي اوناك مهنال مهتبحم يف مهنيب و هنيب نووسي يل هللا مهبحك ليق و +.يرسيلم

 نيكرشملا فالخب هريغ ىلا هنع نولدعي ) مهنال [ هلل اًبح دش ] ىيدلا هل نيصلخم هللا وعد كفل 5

 هنيبو مهنيب طئاسو مهنولعجي و هل نيوعضخب و هيلا نوعزفيف دئادشلا دنع ةللا ىلا مهدادنا نع نولدعي مهن

 ٌةلهاب كماكا امك هنولكاي وا كريغ ىلا هنوضفري مث انامز مذصلا نودبعي و. هللا دنع انءاعفش ءالوه ىنولوقيف

 اوبكترا نيذلا ءالره ماعي ولو يا كادنلا ىدهتم ىلا ةراشا [ اومَلظ يذلا ] « ةءاجملا ماع سْيَح نم اهههلا

 ةدش ىوملعيو مهدادنا نود بارثلا و باقعلا نم عيش لك ىلع هلل اهلك ةردقلا نا متكرشب ميظعلا ملظلا

 ةرسحلا و مدخلا نم فصولا تحت لخدي الام ,هنم ناكل ةميقلا موي باذعلا اونياع اذا نيملاظلل هباقع

 طايسلا و اناف تيار ول مهلرق و - ًاوفقو ذا ىرتوأ و هلوق يف امك باوجا| فذحف مهلالض و مهملظب ملعلا عوقو و

 كرت و اميظع ارما تيأرل كملاذ ىرتولو يا بطاخم لك وا لوسرلا باطخ ىلع ىردول و ىبرق و هذخات

 نم لدب [ هربَت ذا ] ٠ ةَّدَحلا باح ىداَنو ةلوقك لبقتسملا ىف ذا و لوعفملل ءاذبلا ىلع نوري نإ

 يناثلا و لءاغلل ءاذهلا ىلع لوالا دهاجم أرقو - عاّبَتالا نم ءاسئرلا مهو نوعوبتملا أربت يا َباّدعلا نوري 93

 ناح يف اودربت يا لاحلل ىازل] [َباَذَعْلا اوأر و ] ٠ ءاسؤرلا . نم عابتالا أربت يا لوعفملل ءاذجلا ىلع

 نئلع قافتالا نم مهنيب . تناك يتلا لّصولا [ باَبسألا و ] ٠ دربك ىلع فطع [ثعطقَت و ] «ّباذعلا مهتيور
1 

 ىنمتلا ىنعم ىف [ ْوَل ] » ْمكمْيِب عطقت كتل هلوتك عاجتتسالا و عابثالا و باحملا و باسنالا نمو دحاو نيذ

 كلذ لثم [ َكللْدَك ]ءمهنم أربتنف ةرك اذل تيا ليق هناك اينختلزع هب باجي ىدذلا دافلاب سيجا كلذل و

 نإ ةاكعم ز- ئرا ليعافم كملات ردح و تامادن يا أ. تارسح 2 4 مير ]+ عيظفلا ءاررلا
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 َح هيلع بون كتل اونيبو اوحلضإ و اوباَت يذلا ذإ © ىرنعللا مهنعلي و هللا مهنعلي كتل

 6 هوم هر

 ساّشلاو كمل 5 هللا هع مهيلع كلوا ر اهك مهو ارتان اررفك يذلا 5 © ميحرلا ٌباوُثلا انو

 - ©1511 ه2 عارراوخ >ةءدا هز ذل 25 عموم و لس ج 6 هو م6

 3 نحاو هلا ملا و © نورظني مهو بادعلا مهْنَع فه ال ” نا

 ير ْينَلا كلأذلا و ٍراَهَّثلاَو لْيَتلا ف تاورخلا و: ضرألا واكون نع 2000 نمكرلا
 يك

 اًهيف ثمَب و اهنوم دعب ضرألا هب ايحات د نم هسا م هللا لام و سل مقلي امب ر كل
3 
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 مدرلا فييرصت 5 0 لك نم

 اول و ةومتكف صخاملا ىيبملا كللذ ىلا اودمعف مهنه دحاا ىلع هابتشا الو لاكشا عضوم هيف عدن مل ةدروتلا ىف

 نونمذرملا و ةكئاملا مهن مههلع نعللا مهن تاتي يذلا [نوُنعللا مهنعلي و هللا مهكعلي كُدلوأ ]+ ساخلا ىلع

 وا ةومثكف مهباتك يف هللا هنيبام [ اوُنْيِبَو] » مهذم طرف ام اوكرادتو مهلاوحا ىم اودسفا ام[اولْضَأ] ء ىيلقثلا نم

 مهريغ مهب يدتقي و هب ىوفرحي اوناكام دضب اوعي و مهذع رفكلا ةمس ارعمهل مهتبوت ىم ةوثدحا ام سانلل اوني
 اي مهتخعل رك اووقي مل و نيبتاكلا داره نم اوتام ىيذلا ىنعي [ اورعَك يذلا نإ ] ٠ نيدسفملا نم

 ىف لعاف هذال هللا مسا لحم# ىلع .افطع عفرلاب هواك ويطلق أرقو - اتاوصا مهّتذعل مث

 نا مهيلع كلئلرا ليق هناك ررمع و دبز َّبرَض نأ نم ديرت ررمع ز ديز بْرَص نم ثبجع كلوقك ريدقتلا
 تلق - رفاكلاو ملسملا سانلا ىفو يعج [ سّْنلا و هلوق ىنعم ام تلق ناف - ةعئالملا و هللا مهَْعَ

 ىف [ ايف نيداخ ] ٠ اضعب مهضعب نغلي ةميقلا موي ليقو - ىنونمؤملا مهو هنعلب كنعي نم سانلاب دارا
 ولا ما دف اراظنالا ضن [ نوني مهر ]3 ربت و اهناشل اميخفت ترمضأ ابنا الا رانلا ىف ليق و ةنعللا

 ايف دل كليرش 3 ةّيملالا قارنا دحر هلا ]+ ةمحر رظن مهيلا رظْني لوا -اورذتعيل نوزظتنيال را .:نولجريثالو

 عيمجل يلوملامِيحرلاس ْحَرلا] ههتاجثا و ةريغ يغنب ةّينادحرللر برقت [وهألا هلا ل و] * اهلا هريغ ىمسي نا مصيالو

 ليقو * هياع معنم اًصاو ةمعن اما هاوس ام لك ناف ةفصلا هذهب هاوس عيش ا و اهعورف و اهلوصا معفلا

 ثلاف اقداص تنك نا اولاقو اوبجعت ةيالا هذيب اوعمس املف امذص نوتس و ةئامثلث ةبعكلا لوح نيكرشملل ناك

 اهباقتعا وأ [رابلاو ليلا فالتخاو ضرْأا و تآومسلا ٍقلَخ يف نا ] « تلزنف كقدص اهب فرعن ةيأب

 امم مهعفني يدلاب [ ّساّذلا َعْقَْي امب] ةفاخ رجلا َلْيللا َلَحِج هلوقك رخآلا بسقعي امهنم دحاو لك نال
 تفطع هنا رهاظلا تلق  اًيحآ ما َلْرْنأ ىلع فطع اهيف ٌكَبَو هلوق تلق ناف - سانلا عفنب وا - اهيف لمحبي

 كيشلاك اعيمجاراصو هب لصتاف َلْودَأ ىلع فطع َضرألا هب ايحأف هلوق نال ةلصلا مكح تحت لخاد َلَرْنا ىلع

 نفعم ىلع اًيْحأ ىلع هفطع زوجي و - ةباد لك ىم اهيف ثبو دام نم ضرالا ىف لزنا ام و ليق هتاكف دحاولا

 [ ميرلا فيرصم و]ءايكلاب نوشيعيو بصخلاب نومني مهنا هب ةباد لك نم اهيف ثمبو ضرالارطملاب ايحاف
 رات ليقو - مهقاولو اًمقدو ةنهلو ةفصاعو ةدراب و ةراح اهلاوحا يفو امش و ابونجح و اروبد و اويق اهباهص 0
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 يسمو حيو نم انت ءاقشا نإ« قت م
 ا ع 4 2 ست 2265+

 تنيبلا نم اَنْ ام ا 0 لل نا 6 امهب فرطي نا

 26 ت2

 لغو ةراشبلا هنم ليتات نم لكل را ملساء هلا واةناع هللا ىلص 0 تاطخلا « لاومالا

 اقدصلار تاوكزلا لاومالا نم صقْلا و ناضمر رهش ماهم موجلا وهلا فخ وغلا هللا همحر يغفاشلا

 دلو تام اذا ملس و هلأ و هياع هللا ىّآص يبذلا نع و -دالرلا ثوم تارمثلا نمو ضارمالا نتي

 لوقيف معن نولوقيف هجاث ةرمث متضبف 1 لوقيف محن نولرقيف يدبع دلو متضِيَف] ةكئالملل ىلاعت هللا لاق دبعلا

 و ةنجلا ىف اني يدبعل اودبا ىلاعت هللا لرقيف عجرتسا و كدمح نولوقيف يدنع لاق اذ ام ىلاعت هلئا

 ةنزتكي ةلفاطا قاونو اهدي يح عشا داعش هارع عيد «١ كعطسجر ور تزد عواض ريس وعسل هك ةيكم

 [ نودقهملا مه ككلوأ و] و]* ةمحر ىل ةمحرو ةفأر دعب ةفأر مهياع ئذعملاو مير 100 ىلاعت

 نامضلاك ىنيلبجلل نمل [ ملا و اَفَصلا ] و * هللا رسل اوملس و اوعجرتسا ثميح باوصلا قيرطل
 .[رامتعالا]ر هدصقلا [يحلا] و ه هتادبعتم و هكسانم مالغآ نم ةمالعلا يه و ةريعش عمج [رثَمَش ]و مظقملا و

 » نايعالا ىف تيبلا و مجألاك يناعملا ىف امه و ينهفررعملا يريكسذلل هترايزو تيبلا دصق ىلع اباغف ةرايزلا

 ِرئاَعّش نم امهنا ليق فيك تلق ناف - فاط ىم فوطي نأ يرق و - مغذأف فرطَتُي [ ٌفوطي ] لصاو

 امه و ٌةلئان ةررملا ىلع و فاسإ افصلا ىلع ناك تلق - اًمهِب تفوطي نأ هيلع حاَنج 3 ليق مث هللا

 تلاطاملف امهبربتُيل امهيلع اعضوف نيرجح اخسمف ةبععلا ىف ايَنر ةأرما و الجر انذاك امهنا ئرري - نامنص

 نوملسملا ةرك ناثرالا ترسكر مالسالا ءاج املف امهوحيسم اوعس اذأ ةيلهاجلا لها ناكف هللا نود ىم ادي ةدملا

 ىف فلتخا و  حانجلا مهنع عفرف كلذ يفحانج مهيلع نوكي ناو ةيلهاجلا لعف لجال اميذهب فارطلا
 َحاّدِج دف هلوقك كرتلا و لعفلا ع نير ييختلا نم هيف امو حاذجلا عفر لهلدب عوطت وه لئاق سب يغسلا

 كلذ يبريو - هَل يح ويك اريح عوطُت نمف هلوقك اريح عوَطَت نم و هلوقل و كلذ ريغ و اعجاب نأ امْدلع
 عاو - ابي ٌفوطي ل نا هيلع حانج اك دوعسبم ىبا  ةءارقاةرصنت و ريبزلا نبا و سابع ىبا و سنآ نع

 ب وسب وا ايوا

 ينجب عوطي | نم وب ىيرقاوا هياتم ينل كوز عب هيلع هلوقل نكر ره يعفاشلا و

 اَمَ] نوهيلا رابحا نم [ َنوُمَتعي يلا نإ ] « ريب عوطتي نمو هللا دبع ةءارق يفو - مغداف عوطتي ىمو

 و ] مكسو هلآ و هيلع هللا ىلم دمحم رما ىلع ةدهاشلا تايالا نم [ تيما ىم ] ةدروتلا ىف [ انو
 ( تلا ف نساني 1 دابصختل و[ نيب اس دعب نم ] هب ناميالا و هعابتا ىلا هفصوب ةيادهلا و [ ىِدهلا



 (1ةيزقرت)
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 مما اد يم مو موقع

 ولقي مهتم اسر مكيف اًنلسرأ اَمك

 02 2 1 1 0 درو ميد 2م 2 كا هوم م 0 هرو يم ل 2 مص م ا مرعرع

 مكر ينرركذاَ مر 20 هيا ماعد و ةمكحلاو بنكأ «ملعي و مكيكزي و انني دي ا

 موو دوم ىوةرضم هورمممل ةه 1 6. سل ةهرزو سا وثرإ سم

 5 5 نردتهت مكلعل و مكيلع يتمعن مثال و ف ينشخلا و مدر

 م6 3 2

 © نيرجصلا 3 هللا نأ " ةرلصلا ور ٍربَصلاب را را 1 كل 5_0 6 نرفع 0 2 ارا

 _ هو ةرمرطصهمءل هم ممووو - 3 0 مم 6. ماعم 22 32

 يشب ' مكلولجلل و 01 تاومآ هللا ٍلْيبَس يف لقي نمل او الو

 اا م28 22

 مطباصا 58 يذلا © ىيريصلا رب و " تارمّثلا و , سشنألا و لاوصألا نم م صفت عرجأا و فوخلا نم

 و - مهنيد ىلا عجري نا كشوي و هئابا ةلبق ىلا عجرف هل أدب نولوقي نيح ةكم لها مهو مهنم اوملظ نيذلل ال

 فناتسا مث يح ىلع فقوو هيبذتلل الإ نا ىلع مهم اوُملَظ يذلا آل امهذع هللا يضر يلع نب ديز أرق

 اوفلاخت الف [ ٌينوشسْحاَو ] « مكنررضي ال مهناف مكتلبق يف مهنعاطم اوناخت الف [ ٌمُهْوَسْحت دك ] ايم

 مكءادتها يتدارا و ندياغسنلا ماشا ةنيلمب لوفشسي هلا وانتي وبي عاوي اياز 1307

 ليقو - مَ ينمعن متل و مكفول ينوشخا و ليق هنك ةردتم ةلع ىلع. فطعي وا كلذب مكترمآ
 هللا ضر أن عي دواعي نزع. او ة-باقكجلا ؟لولخمد رةمعفلا مامت كثيدحلا ىف و - نكي انَل ىلع 6 ب"

 لقيتك متأل و يا هلبق امب قلعقي نا اما [ السر امك ] « مالسالا ىلع ثوملا ةمعنلا مامت ةنع

 لاسراب مهتركذ امك يل دعب امب وا لوسرلا لاسراب ايندلا يف مكيلع اهّنممُتا امك باوثلاب ةرخالا ىف

 [نرُعَت و 55 علت فابم [ يل اًوركشا و ] باوثلاب [ مكركذا ] ةعاطلاب [ ينوركذاف ] * لوسرلا

 مهلاح فيك [ نعش ل نكل و ] ءايحا مه لب تاوما مه [ ءاّيحأ لب ثاومآ ] ٠ ىئامعن اردجت“ل الو

 حرغلاو ح وَلا مههلا لصيف مهحاورا ىلع مهقازرا ضرُُت هللادنع ءايحا ءادهشلا نا نَسَحْلا ىعو - مهتويح يف

 ةئجلا ٌرمث نوقزري دهاجم نع و - عجولا مهيلا لصيف اينشع و ودع نوعرف لا حاورا ىلع راذلا ضرعت امك

 اهييلا للري و اهييسمف ةلمج ديبشلا ءازجا نم هللا عمجب نا زوجي اولاق و -اهيف اوسيل و اهحير .نودجي ر
 ا متولبكل و ] ٠ رشع ةعبرا اوناك و ردب ءادهش يف تلزن ليق و - ةردذلا مجح يف تناك نا و ميعذلا

 إنبات دابلا وباشو لصور اوززايؤتا جم وؤ 7 دياي تس اصلا

 ٍرشْب و ] ههنمن فرطو ايالبلا هذه ىم دحاو لك نم ليلق [ ىيشب ] ه ) ما همكح و هللا ومال راش

 ملس و هلأو هيلع هللا ىلص ّيبخلا نعو - ناعذا و ميلست عاجرقسالا نآل ءالبلا دنع نيعجرتسملا [ نيربصلا

 قفط هنا يور و - هاري احلا افلخ هل لعجو هابقع ىسحا و هتبيصم هللا ربج ةبيصملا دنع عجرتسا ىم

 لك معن لاق يه ةبيصم أ ليقف وعر هيا اذاَو هلل انا لاقف ملس و هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر جارس

 لج ناو ناسنالا باصأ ءالب لك نا نذويل ىْيَشِب هلوق يف للُق امنا و ةبيصم هل وهف نمؤملا عدوي يش

 كلذ مهدعو امئاو مهليازت هلع لك يتدرج ةقمطرا قا ورياو ايلات دل واعبلا ل ذيرلط قزم

 صقن نم ئييش ر ننعمب وكلا ىلع را ىِيَش ىلع فطع [ صن و ] ٠ مهسوفن هيلع اوذطريل هنوك لبق
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 قعلل ةئاو ماَرَكلا نجما ٌرطن يجو لوك تجرح يَ نمو © ريدق بش لُك ىلع هللا نأ

 2. هدو ص بالم سد انعا كا ماجا هم «كمرو سمس 2 000

 للا سا ين نخب ويمنع وو مي واعتقل مرح كبَر نم

 هدم سو 2 روم 2  تمرب»# ج2 ومو 0 0 هروخرو 2 تا هام 2
 2, ال

 مم, اوملظ يذلا ذي م مكيلع ساخال نوكي الثل هرطش مكهوجو اولوف ملكك ام كثريحو
"”ُ 

 أدتبم ربخ قحلا تلعج اذا تلق ناق  لطابلا وهف باتكلا لها هيلع يذلاك هللا ىم هنا تيثي ملام و

 قَحلا هنع هللا يضر يلع أرقو - ًاللح نوكي ناو ربخ دعب اربخ نوكي نا زوجي تلق - كبَر نم لحم ايف

 نيكاشلا [ نيردمملا ىم ىنوعت الف ] ٠ كبر نمقحلا قعحأا نومتكي يا لوالا ى نم لادبالا ىلع كير نم

 ناز ورز تفلتجسلا نايذأإ لحال وه لير ايدل م هنا يف وا مهملع عم قتلا مهنامتك يف

 هللا يا ىاعت هل وه ليقو نيلوعفملا دحا فذحف ةبجو [اًبيَِم وه ] ٠ ُةلبق لكل و يبا ةءارق ين

 لوعفملا مدقتل مالا تديزف اهيلوم هللا ةبجو لك و ىنعملاو  ةفاضالا ىلع ةبجر لكلو عيرق و - ليا اهيلوم

 و-اههَلو دق ةبجلا كلت ىلوم وه يأ اهم وه رماع نبا أرق و - ةيراض هوبا ديزل و ثبرض ديزل كلوقك

 اهيا اوقبتسا و [ تاريخا ] مقنا [ اوقاف ] مكريغ نم و مكنم اهيلا هجونت ةلبق ةّما لكل ىنعملا
 يصب ةيج يل ةيجو همصم ةما ايمن لل و داوي كاوه وخلا ىنعمو  ويخ و ةلبقارماا نم مكيف

 ءازجلل [اًعيمج ألا م ب تأي ارثركت امي ] ٠ تاريغلا اوقبتساف ةيبرغوا ٌةيقرش وا ٌةيلامش وا ٌةيبونج اهلا

 تاهجلا ي هو 5 تالضاغلا اوقبتساف ىذعملا نوكي نا زوجي و  هنوزجعت ال فلاخمو قفاوم نم

 م5 7 روم م لوس

 لعجاو 556 ألا مكب تي - ةفلتخملا تاهجلا نم اونوكت امنيا - تفلتخا نأ و ةبعكلل ةتماسملا

 يل [ تجرح فميح نم و ] ٠ مارعأ| دجعملا ىرضاح نولصت مكنك و .ةدحاو ةهج ىلا هناك مكتولم

 اذه ناو [هَّناَو ] تبيع اذإ [ مارا هتلر كيوت ] رفسلل تجرخ كلب يا نمو

 ناظم نم ْمِسلا نال هديدشت و ةابقلا رما ديكاتل ريركتلا اذه و - ءاهلاو ءانلاب [ َنولَمكَي ] عيرق و« هب روماملا

 اومزعي و اوتبثيل مهياع رركف ءادبلا نيب و هنيب ةلصفتلا ىلا ةجاحلا و ناطيشلا ليوست و ةببشلا و ةنتفلا

 ءانثتسا [ اًرمأَظ نيذلا الا ] ٠ اهدئاوف تغاتخاف رخألاب ْطّنُي مل ام دحاو لعب. طين هنالو اودجي و

 ىلا انتابق ترن ام نيلئاقلا مهتم نيدناعملل آلا وبيلا نم دحال ٌةجح نوكيالثل انعم و - سَّنلا نم

 ةجح يلا تاق ناف - ءايبنالا ةلبق مزلا قعلا ىلع ناكول و هدلبل ابح و هموق نيد ىلا ايم الا ةبعكلا

 تلق - ىنيدناعملا ةجت# لابي ملو ةجحلا كلت ىمزرتخا ىتح لوتحي ملول مهنم نيفصخملل نوكت تناك

 فيك تلق ناف - ةنروتلا ىف هتعن يف روكذم وه امك ميهاربا هيبا ةلبق ىلا لوحي ) هلام نولوقي اوناك

 نوكي الل ىذعملا نوكي نا زوجت و - جحا قابس هذرقوسي مهنال تلق - ىيدئاعملا لوق ىلع ةجحا منيا قلظا

 برعلا يب ليعمسا و ميهاربا ةلبق يه يتلا ةبعكلا ىلا هجرتلا مككرت يف ضارتعا و ةجح مكيلع .برعلل
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 تكئاج ام دعب نم مهءاوها - تا كلو - ضعب ةلبق عباتب مهضعب امو مهنلبق عباكب كناام و
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 كبر نم قحلا © نوملعي مهو قحلا نومدكيل مهنم ير

 كلذ ىفاوجام اوناك ذا مهعامطا مسح [ مهب عباتب ثنا ام و ] ء« قحلا ىلع كنا كنت نم موهبتك

 كيرقو - مهتلبت ىلا ةعوجر يف اوعمط و ةرظتذن يذلا افبحاص ىنوكت نا اوجرن اذكل انتلبق ىلع تبثول اولاق و

 ل 700
 نوفلتخم كلتفلاخم ىلع مهقاغتا عم مهنا ينعي [ ضعب ةلجق عب انب مهضعب امو] * ةفاضالا ىلع مهتلبت عباتب

 ١  0 3و 0 و 0 5 - 5
 سدقملا تيب لبقتست وبيلا نا كلذ و كلل مهتقفاوم ىجري ال امك مهفاغتا ىجري ال ةلبقلا ناش يف

 مهنم قحملاف هياع هتابث و هيفوه اميف بزح لك بلصت نع لج و زعربخا سمشلا عاطم ىراصنلا و مو 3 : . 7 0 5 ب 5 0 3
 2 سا 0-0 5 5

 دراو. مالك 'مهابق عاتب تأ امو هلوق يف هدنع ةمواعملا هلاح ةقيقح نع حاصفالا دعب [ ْهءاَوْهَأ َتْمَبنا

 كنا ]رمالا ةقيقحب ةطاحالا و ناهربلا حوضو دعب الثم مهتعبتا ىّعلو ىنعمب ريدقتلاو ضرفلا ليبس ىلع

 ماففتما و ريذحتةداز و نماملل فلل كلا يف د حافلا مظل نيود لا ا
 فيك تلق ناف - قحلا ىلع تابثلل ُباهلا و يييمت و ىوهلا عبتي و ةترانا دعب ليلدلا ني نم لاعل

 ةفلاخم ةاظاب نيتلبقلا اتلك تلق  ةلبق ىراصنلل و ةلبق نوهيلل ناتلبق مهل و مهني عباَتب تنأ ام و لاق

 هلاو :ههلع للا" ئلض.هللا لوسر نوفرعي [ ةنوفرعي ] ٠ ةدحاو ٌةلبق ناطبلا ىف داحتالا مكعب اتناكن قحلا ةلبقل

 مهياع هبتشي ال [ مابا نوفرعي امك ] صخشملا ىيعملا فصولاب ةريغ نيب و هنيب نوزيمي ٌةيلج ٌةفرعم ملس و

 يامال عيت لااا نع مالس ىب هللا دبع لأس هنا ةنع هللا يضر رمع نع و - مهريغ دانبا و مهداخبا

 اماه يبن هنا دمحم يف شا تسل يقل لاق مَلَو لاق ينباب ينم هب ملعا اذا لاقف مس و ةلأ و

 و هيلع لدي ماكلا نل ركذ هل قبسي مل نا و رامضالا زاج و - سار رمع َلّجَتَف ثناخ هتدلاو لعلف ىدلو

 ليقو  مالعار يغب مولعم املع هنوكو هترهشل هناب راعشاو ميخفت هيف رامضالا اذه لثمو عماسلا ىلع سبتلي )ل

 هللا ديع نع كثنيدحلا هرصنيو لرال دهشي مهءانبا نوفرحي امك ةلوق و ةلجقلا ليوحت و) نارقلا وا ملعلل ريمضلا

 مهرلقب و مزلا ءابآلا ةبصل هو فرعا ورهشا روكذلا نال تلق - ءانبلا صتخا ملا" كبلق "ناك 3 ةةنلائزب

 نومي ف ريما مهم و مدجف لاق نيذلا ميلاهجل را ميغم نما نمل انثتسا [ ْمُهكَم اًقِيرَك ] لاق و « قص

 هربخ ًادتيم وا قحلا وه يا فردحم أدقبم ربخ ْقَحْلا وكي نا لمتحي [ كو نم قَحْلا ] « بكل

 هلا و ةيلع هللا ولم هللا لوسر هيلع يذلا قعلا ىلا ةراشالا ر دهعلل ماللا نوكت نأ ناهجو ةيفو كلير نم

 نوكت نا و - كلر نم قعلاوه هنومتكي يذلا اذه يبا ّقّسلا َوَمتعيَل هلوق يف يذلا قحنلا ىلا وا سو

 هيلع تننا يذلاك هّللا ىم هنا تبث ام قعلا نإ ينعي ريغ نم ال هللا نم قحلا ىنعم ىلع سذجلل
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 نسا هناا نوملعَيِل بذقلا .اوُترأ يلا نإو ليرد هوجعو اووف, متلك ايجي فديو + :مارحلا

 رب دو م مع مرم 31 “” © هك

 * يليق ابن ام هيا لكي بنكلا اور يدا تيتا نثل و © نولي اًمع ٍلئاَعب هللا ام و ل

 هرو مس

 ام فتيالو مهروجا عيضي ل [ مح تودرل ] « تلزنف انناوخا ن م ليوحتلا لبق تام مب

 مث هللا ىذه ىيدّلا ىلع الإ هلرق أرق بارت يبا يف كليأر ام َسَحلل لاق هنإ جاجتتلا نع ىكحي و - مهلْضُي

 هيلا .سانلا برقا و هتثبا ىلع هنّنَحو ملس و هلاو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر مع نبا وهو مهذم يلع و لاق

 ماهغتسالا ىنعمل ٌةنمضتم ْئَم نوكيا زوجتو - ةفرعملا ملعلا ىنعم و لوعغملل داذدلا ىلع ملْعيلَألا نيرقو - مهبحاو
  أرقو - فاقلا نوكسب هْدِبَفَع ىلع قعسا يبا نبا أرق و - ررمع مارادلا ىف ديزأ تملع كلزوقك ملعلا اهذع اقلعم

 ١ ناو 1 لسهالاو « مارك اوناك اذل نارهج و « ع « هلوق يف امك ةديزم ناك نوكت نا اههجوو عفرلاب ريس يديزيلا
 سم نه سم 6 5مم دس

 ئرن امبر [ىرن دق ] * ديدشتلاب عيضيل ىيرق و - هيب تنك ناو مث قلطنمل ديز رن كلوتك ةزيدعلاي

 فرصتو كهجو ددرت [ٌكِْجَو بقت ] ٠ لمانا ارغصم ىنرقلا ع ةيولا ٌةرثك هافعم و

 ةدعكلا ىلا .هلوحي نا: ةّير نم" عقوتي مّلس و هلا ون هيلع هللا ىّلص هللا لوشر ناك و دامسلا ةبج يف فكرظن

 ناكف دوهيلا ةفلاغملو ,بفاطم و مهرازم و مهترخعم ابنال ناميالا ىلا برعلل ىعذآو ميهربا هيبا ةلبق .اهنال

 اهلابقتسا نم كتتنكمْنل و كّديطعنلف [ كيوتل ] ٠ ليوحتلاب يدولا و مالسلا هيلع ليئرجج لوزن يعارب
 [ اًهْضْرَت ] ءسدقملا تيب تمس ىود اهنَمَس يلت ىئلعجنلفوا هل اًيلاو هتلعج اذا اذك هديل كلوق : نم

 [ ماَرَصْلا رجم َرْطَش ] ٠ هتمكح و هللا ةيشم ثقفاوو اهترمضا ينلا ةعيحملا ضار اهيلا ليمتواهبحت

 0 ماردلا" نع د مارحلا تيشملا ءاقلت يبا أرق و + كولملا رطش موقلاب ىنعطا و * رعش ٠ه لاق ةوعن

 زها كمف ةنس سدقملا خبيب رطب ىلاظم (ةدبأللا راسو !هلاؤ# ميلع> هللا لوتض! غلا عزشو مق اع

 لوسر و نيرهشب ٍراكِب لاقق لبق "سمشلا لاوز دعب بسحر يف كلذ ناك ليق و - ةبعكلا ىلا ب
 وبظلا ةولص نم نيتعكر ةباحصاب ىلص دق و ةَملس ينب دجسم يف ملَس و هلأ و هيلع هللا ىلم هللا

 ىيسملا يَمَسَف لاجرلا ناكم ٌداسنلا و داسنلا ناكم لاجرلا لوح و بازيملا لبقتسا و ةولصلا ىف لون

 هقهج يف يا لجسملا ًاقلت هجولا ةيلوت لعجا يا فرظلا ىلع بصن دجْسمل رم و نيتلبقلا نجسم

 ىلع ليلد ةبعكلا نود مارحلا دجسملا ركذ و ديعبلا ىلع ميظع جرح هيف ةلبقلا نع لابقتسا نال هقمس و

 يف ناك هنا قعلا وه ةبعكلا ىلا ليوعتلا نإ [ وكلا هنأ وشامل ]++ :ريحلا نرذاةعلا تامارمم يسطر ىإ

 باوج كتبت اوعبت امه ءاقلا و ءايلاب ئيرق [ َنوملعَي ] ىنيتلبقلا ىلا يلصي هنا هللا لوسرب مهدايبنا ةراشب

 اس ] + قحلا وه ةبعكلا ىلا هجوتلا نا عطاق ناهرب لكب [ هيأ لب ] « طرشلا باوج دسم تس فوذحملا مسقلا
 ينامل مهملع عم داذع و ةرباكم نع وه امنا ةجبحلا كارياب اهليزت ةهبش ع سيل كنعابتا مهكرت نال [كلَدلب وهب
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 - مولع تيرا اتمنا “تملك 50 5 شلك ىاع 4 1 ىلاعت ةلوق ءذم و ءالعتسالا ةملكب ىيج
 5م.

 5 ديِهَش يش لك ىلع تنآ

 م هر كور ]< دسم 2 هم 3 « مه ب معمم

 | ةدايشلا ةاص ترخآ مل تاق ناف - مكتنادعب ماعي و مكيكزي [ اديبش مكياع لوسرلا نوكي و ] * رايخآا

 لودعلا ةداهشب آلا مصبإل اميف ايندلا ىف سائلا ىلع ءادهش اونوكنل لدقو -

 نوكب مهصاضتخا رخآلا ىفو ممالا ىلع مهتداهش تابثا لولا ىف ضرغلا نال تلق - ارخآ ثمدقو

 ديري لع لوففم ئناث ىه امنانو ةلبقلل ةفصب تسيل [ ابيع 'تْدُك يذلا ] * مهيلع اديهش.لوسرلا
 ىّضي ناك ملَس و هلأ و هيلع هللا ا وب وذلا ةبجلا ةلبقلا اناعج اهو 5 5 1007 هدول ك2

 لوقيف ةبعكلا ىلا ا مث دوبيال اقلات ةرجعلا دعب سدقملا ثيب 5 تيما مث ةبعكلا ىلا ةكمب

 الا اهيلا اندر امو ينعي ةكمب الرا اهيلع تنك يذلا ةبجلا اهلبقتست نإ بنجب ينل ةءابقلا اًنلعَج ام و
 مي اسلإ

 [ هيبقع 0 ىلع تثباثلا [ مكععل ] : قنا ساقي ناتمل

 تيب لعَج ين ةمكحلل اًنايب نوكي نا زوجب و -ةي ةيالا اررعك يدلل هدف آل مهتدع اًنلعِح اس و ةلوقك كتريف ةقلقل

 اضراع ارما ناك سدقملا قكينا كليارعتسا لاذز كيلا لبقتشساتا نا كرما لصا نا ينعي هتلبق سدقملا

 ساذلا ىنحتمنل سدقملا تيب يهو اذه كلذقو لبق هيلع تدك يذلا ةبجلا ةلبقلا اخاعج امنا و ضرغل

 ةقمب ةتلبق تناك هذع هلا يضر سابع نبا نع و  هنعرفتُي و هعبتيال نم و مهنم لوسرلا عبقي نمرظفنو
 تاق - كللذب املاع لزي ملو َمَِْل لاق فيك تلق نآق - هذهبو هذهب ةبعكلا لعجي ناك هنا أ سدقملا تيب
 7 مك اروهاج يدا هللا ماع امل و وأ و الصاح |دوجوم ةماعي ناوهو ءازجلا هب قلعتي املع هملعذل داذعم

 يو موس

 نوغلزلا لهاو «ضاوخ مهنال هتاذ ىلا مهماع دذسا امذا و نوذمؤؤملا و غلا لوسر ماعيل ليقو- نيرباعلا ملعي و

 زييمكالا عفوم ماعلا عوف تّيطلا نم َتْيِبَاهللا ريميل لاق امك صكانلا عه عباتلا زهمنل هانعم ليق و ةدنع

 ينريمضلا و - ةفراغلا ماللا اهمزلت ينلا ةففخملا نإ يه [ ريب مناك ناو ] + فزت عقي ةب ماعلا نال

 نوكي نا زوجي و -ةلعجلا وا ةايوحتلا وإ درا نم اَييلَع تنك ين هللا اًْلعِح اص و هلوق هيلع لد امل َثَاَك
 لوسرلا عابتا يف نيقداصلا نيتباثلا ىلع آل مدلل لغات ع نيل ىلع لإ ] « ةقاش ةليقثل ريب - ةلبقلل

 هنا و ناميالا اع :مكتاجت نا [ مامي حيضيلا جانا لاك و ءاوتمطلب الغر | ةرككو و مهب هللا لغات يذلا

 مكيوحت كرذيل هللا ناك امو داري نا زوجت و - 0 باوثلا مكلدعا و مكعيذص ركَش لب اوباترت ملو اولزت مل

 ريغ هتولصف ليوحملا لبق سدقملا تيب ىلا ىلص ناك نم لق و - مكناميال ةغاضا و ةدسفم ةكرت نإ ةملعل

 مم

1 700 8 1 
 فيك ااولاق ةبعكلا ىلا ملَسو هلاو هيلخدللا نيض للا لوسو هيكافل ةذع ةاثإ يضر سلجع نبا نع.و - َةعِئاص
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 نوال لو, مديسسك ءام علوا تيسك اهااهك* يخت هاو و فيز كلا

 2 1 | 3 0 2 نيكه لك ل همر مور 0

 ءللفالير هنب اهيلعرباوناك ينل مقلب نع مهنلو ام م سنا نم ءايفسلا لوقيس عى نولمعي . اوناك .امع
 هعمل رد 11 هعام اء هع ره دما 7

 اردو الو قطا ملامح كليات و © تشم طارم تر هي نس يني * رفا و كفل

 . ساذلا اع 2

 انا يناثلا و اهب نوملاع مه و ةداهشلا هذه اومتك مهنال مهذم ملظا دحا ال باتكلا لها نا امهدحا نيينعم

 يف ةربخلاب دمسمل هللا ةداهش مهنامتكب ضيرعت هيف و اهمتكن الف اذه ملظا دحا نكي مل ةداهشلا هذه انمتك ول

 ينم ةداهش هذه كلوت يف اهلثم هللا نم هد ةَداَبَش هلوق يف آس نم اا ل
 تس

 دوهيلا مهو ءالحألا فافخأا مي ٠] هلوسر و ألا م ادارب هلثم و هل تدبش اذا ناغل

 ليق و - ءازهتسالا و نعطلا ىلع مهصرححأ نوقفانملا ليق و  خسذلا نوري ل مهنا ةبعكلا ىلا هجوتلا مهتهاركل

 ىف ةدئاف يا تلق ىناف - مهنيد ىلا نعجريل هللا و اهيلا عجر مث هئابا ةلبق ىنع بغر اولاق نوكرشملا

 بارطضالا نم دعبا هعوقو لبق هب ماعلا و كشا ةوركملا ةاجاغم نا هتدئاف تلق - هعرقو لبق مهلوقب راجخالا

 ليقو هبغشل نرا و مصخلل عطقا هيلا ةجاحلا لبق ديتعلا باوجلا نا و سفخلا ىنيطوت نم همدقتي امل عقو اذا

 ٌقرشمْلا ءأل ] « سدقملا تعيب, يو [ مينّكبق نع ] ٠ مهفرص ام [ مهأو ام ايام

 [ ميسم طارص ىلا ] اهلها نم [ اشي ىم يدجَي ] « ء اهلك ضرالا و ابرغملا و قرشملا كلب ي [ برْغملاَو

 كِلَدَكَو ] « ةبعكلا ىلا ىرخأ و سدقملا تيب ىلا ةرات مههيجوت ىم ةحلصملا و ٌةمكحلا هبجوت ام وه و

 يذلا مسلاب ةفص يهو ارايخ [اطَسَو ُةّمأ ] .مكانلعج بيجعلا لعجلا كلذ لثم و [ ْمُكَدلَحَح
 اوُطنأَو ماسلا ةياع هلوق دوحث و ثنوملا و ركذملا و عمجلا و دحاولا هيف ىوتسا كاذل و عبيشلا طسو وه

 تثميناثلا ىات قحلا هنا الا ربظلا طسو وهو مكنلاب ًافصو ءافجعلا و ةئيمسلا نيب ةطيسولا ديرب ةجتلا

 ةطوحم ةّيمحم ظاسولا و راوعلا و للغلا هيلا ع راستي فارظَألا نال طسو رايخأل ليق و فصولا قعل ةاعارم

 و - افرط .تحجض)  ىتح ثداوحلا اهب ه« ثفختكاف يمحملا طسولا يه تناك ه رعش ه يئاطلا لوق هنمو

 طسولا نال الودع وا رهئاندلا راهخ « نم دارا هخبتاطس نم ينطعأ لاقف محلل يبارعأ لمج ةكمب تيرتكا دت

 موي ممألا نا يور: [ ساَّنلا ىلع ام ادهش ارو ] « ضعب نم برقا اهضعب ىلا سهل تففارطالا نيب لدع

 دمحم ةماب ىئتوهف ملعا وه و اوغلب دق مهنا ىلع ةنيبلاب ءايبنالا هللا بملاطيف ءايبنالا غيابت نودحج# ةميقلا

 هباتك يف هللا راجخاب كلذ اذماع نولوقيف متفرع نيا نمممالا لوقتف نودهشيف ماس و | و هيلع هللا ىتص

 مهيكريف ةنمإ لاح نع ا مآسو هلل ةاكامللا ئاص دمحمب ئتويف قداصلا هيبن ناسل ىلع قطانلا

 ناف ايش دوه ىلع كلب انتج و - هير لك نم اًننِج اذا فيَكَف ىلاعت وق كلذ و مهّنلا دعي دهشي و

 هلاكزوتملا قرلعا نويعتلا وز كيرلا اةقيهمجلا ناكانل تالق ١ مهيلع 1 مهل هتداهشو اديبش مك ليق بف تلق



 ا

 مرهم دل مسوس سو 020 - ممر |ريص مم بي ١ همم اال ما ىلا تءم

 مكر و ابر وه و هللا ىف اًدنوجاَحت ( لق © ىردجع هل حنو ةعبص هللا ىع ىسحأ نمو هللا ةغبص

 سى مرو س/|و م سوم ارو بج سو 00 نك او سمص مرد س هو دمع مل <

 سيما يوسي مل _- انلامعإ اذل و

 اخو 2 ما يب صعب | تكا 0 ع م عمور) نعوم -ٍ

 * هللا نم ةدنع اةناهش منك 5 ماظأ نمو ط لل مام اعا مهنا 5 نك ايو 3 |دوه اون  طابسالا و

 ردصم [ هللا ةغْبص] «كدارم ىل تاي تلو ييتيمال ع فكتنين ملعيو
 همم” 6

 نم ةسلجلاك حما نم ٌةلعف يهر همدقت امع هلل دعو بصتنا امك هللاب 0 هلوق نع بنعتنم دكوم

 نا يف لصالا و - سوفنلا ربطي ناقيآلا ند اذللا اكيطم' ندشلا» را ضل بياع عقي ينلا ةلاعلا يهو َسّنِج

 دحاولا ّلَعف اذاف مهل ريبطت وه نولوقي و ةيدومعملا هنرمسي رغصا ءام يف مهدالرا نوسمُعُي اوناك ىراصنلا
 1 2ك هو 3 3 1 «او< 2 3 5

 ناميالاب هللا انَعْبَص و انما اوُوُف مهل اولوقي ناب نوملسملا رماف اًقح اينارصن راص ألا لاق كلذ هدلوب مهذم
 ملو ةغبص ناميالاب هللا اذغبص .نوملسملا لوقي وا - اذريبطت لثمال اريبطت هب انرهط و انتغبص لكم ال ةغبص 7 1 4 ا رع ةرمال مد

 امك ٌسْرْغإ ٌراجشالا سرغي نمل لوقت امك ةلكاشملا قيرط ىلع ةغبصلا ظفلب ىيج امذا و مكتْغَبص عبصت
 7 26 5 ل ل - يب سوت ن سادس . 2 5 <

 د ةدابع غبصي ةنا ينعي |[ ةعبص هللا نم ستصنا نما وا «٠ مارعلا عطضيا الجر درت نالت لح

 دام ا ع7 6

 ىلع وحبا حس سي ةغجبص الف رفعلا 0 5

 - - 3 0. - ل 0

 ا يي يل
 و 3 00 5-7 4 :
 اننولياجتا ىنعملاو - نوذلا م - ديس نب ديز أرق « ماذح تلاق ام ٌلوقلا و .ةيوبيبس ةركذ ينذلا

 قحا ا انيلع لل 00- هللا لزناول _يدراو برعلا نم يبنلا ند ناش ي
 35 هع < ع مرو

 وم ا الها ناك اذا را ناب تداوم يضرم معنا :كاذاكع نم انفك
 4 7 مهفمص| <

 يف هللا اهربتعي لامعا مكل نا امك و ةربعلا ةبورمالا ساسا وه لمعلا نا ينعي [ مكلامعا مل و اًنئاَمع
 هوم. 7

 يل ةماركلا بيبس وه امب ءاجف [ نوصلخم هل نحف و ] لاق مث ٠ كلذك نحذف اهعْذم و ةماركلا ءاطعا

 نحن نولوقي اوناك و ةوبذلاب هتماركل ةصالخا لها لهوي نا اردعبتست الف ناميالاب هصلخأ نودحوم هل نحن و

 نا اقلب زق" مف لمتحا [ ىولوقت ما ] « اتوا ةدبع برعلا ر:باتك لها انال آتيف ةوبتلا, وكت !نآب قنحا
 ن*-ّ 22 ل 0 6 8 .٠ ممم 2 . م - 55 -
 ةيدوهيلا ءاعدا ما هللا ةمكح ين ةحاحملا نوتأت نيرمالا يا ىذعمب اننوجاحت" يف ةرمبلل ةلداعم ما نوكت

 نولوقتأ لب ىنعمب ةعطقنم ىنوكت ناو - اعم امهراكنا امهنع ماهغتسالاب دارملا و ءايبناا ىلع ةينارصنلا و
 ةلمب مهل ديرش هللا نأ ينعي [ هللا مآ ماعأ مَْناَم لق ] ه ةعطقنم الا نوكت ل ءاهلاب أرق نم يفو - اضيا راكذال ةزمهلاو

 ةداَهَش مَثك نين ماو] *« اماسسم اف ذح نأك نك 1 و اينرصن الو ايدوعي مهرب ناك ام ةلرق ي د

 قمح  ةيفيذعلاب ميهربل هنداهش ىهو 0 هنا هدنع ىه عىل ا ! هللا ةداهش و يا [ هللا 0 28

 م8
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00 

 لْيعسلا و ميهربا َك لم 1 اني 2 0 و هللاب انما نيكل ى نم ناك امو * اًقيِنَح
 ل ا - ١ "هلت, 2 نط 202 هولا 2 211 اس

 ذنب قعتالا +٠ ةوعيرب نع ويلا يترأ ام : و ىسيع دا ا يدا مَ طاَبسألا را بووك قيما: و
 2 2 6 50 هرم | 2 مع ل اي

 مه اًمداق الون ناو ا ا ا ا مهم دحأ

 وودم همس سم حج 0

 © مياَعْلا عيمسلا وه و * هللا مكيف يف © قاقش ين

 هيلا بئاضملا نم لاح [ اهينح] و هتلم لها ىنعمب هتلم ىعن وا هتلم 4 را اندلم ةنكم يا عفرلاب

 ىف ليملا فعييغإر رولا ىيد ىلا لطاب نيد لك نع لئاملا كيدغلاو؟ ةمئاق هنه هجو ثأر فكلوُقك

 دورت عناب عنرلا لم ردتم انوع قط لع ظلم «رعش « دننلا و لام اذا فدحت و نيّمدقلا

 [ اوُنوُع] « ترشلا ىلع وه و ميهربا عابتا يعدي مهنمالك نال مهريغو باتكلا لهاب ضيرعت 0 نيك شملا

 لطابلا ىلع متناف آلا و قححلا ىلع اونوكتل اولوق يل نيرفاكلل اباطخ. نوكي نا زوجي و - نيئمؤملل باطخ
 2 ب : ا 3 7 ل :
 طبسلا و  هنلم لها اونرك وا ميهربا ةلم متنا اوعبتا لب ىلع نوكي نا زوجت ميهربا ةلم لب هلوق كلذكو

 كك ا ل 1 !
 بوقعي ةدفحس [طابسإلا و 1]*م اس و هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر عطس دست | و نسحلا ناك و دفاحلا

 كوييلا تلعف امك ضعبب رفكذ و ضعبب نمؤن 0 [ ْمَمْنَم دحأ نيب ُقرعُت 11 * ر رشع  ىغنالا ةمانبا يزار

 نم [ هب مُنْدَما ام لثمب ] « هيلع ىْيَب لوخد مص كللذل و. ةعامجلا ىّدعم ين دحأ ر - ئراصتلا و

 هنم لبقي ىلف انيد مالسالا ريغ عبكي نم و مالسالا نيد وق و هل لثم ال دحاو قعلا نيد نال تيكبتلا باب

 اوناكاعلا ليتامملا | نيدلا علل ذب اًونمأ نا ىتخت انفه هكوك ىف“ مالسالا ' نيد لثامي رخآ" نيو الا قجنوي الف

 مكتيو لثمر خآ انيد اولَصح قاف يا ريدقتلا و ضرفلا ليبس ىلع كلشلا ةماكب ادم ناف ليقف نيدتهم

 ريغ هل رئاغم هاوس نيد لك و هيلع مس يذلا مهنيد ,نا هيف و اردّتشا دَقَح كادسلا و ةحصلا ىف هل اًيواسم

 يأرلا وه اذه هيلع ريشت يذلا لجرال كلوق اذه وحن و لالض و لطاب ةاوس انم وا ىقو قح ؛هنال لامه

 تيكبت كبرت فكنكلاو كنار نم بوصا الهنا تملع دقو هب لمعاف هنم ٌبوصأ قر تدذع ناك نافق باوضلا

 كلوقك ةناعتسالا ماب نوكت و ةلص دابلا نوكقاال نا زوج و - عار و يأر.ال تيأر ام نا ىلع ةفيقرتو كلبحاص

 نبا أرقو اهب متنما يتلا متداهشلثم ةداهشب ناميالا ىف اولخد ناف يا مودقلاب تلمع و ملقلاب تبتك

 اوغصني ملو مهل نولوقت امع [ الوَف نإ و ] * هب مُكنَمأ يذلاب يب أرق و هب منا ام نعسم نبا و سابع

 اولوت: نا ورا: - نيش يف قحتلا ببلط م اوسيل و ريغال ةدناعم و الاوادم ىف ىا [ ٍقاَقش ين ] ال مهن امف

 هللا ىلص هللا لوسر راهظلا هللا نم نام [ هللا مهيفكيسف ] انزب نانميألا لف” لوشدل الو" ةيابشلا» لع

 كتللذب ناب. نيسلا ىنعم و -ريضنلا ىنب ءالجاو مهيجس و ةظيرق لتقب دعو رجلا دق و مويلع ملس ونهلا' و ةيلع

 يح ملي وهب, نوقطني ام عيسي يبا مهد يعو[ ملل عيبسلا وهو ] * سحب نلا' رخاتو او ةلاعسم ل ناك

 هب ارعدت امم عمسي ىنعمب ملسو هلا هلأ و هيلع هللا ىلد هألا لوسرل ثعووا - ةيبلع مهيقاعم وهو لغلاو دس | نم نررهضي



00 

 ميهرلا كلنابا هلا و و ا ديعن ا 0 يدب نم نودبعت ام يني 0 ذآ 0 يرام نأ م آه يارس 2 ءوومم مد م 6. ممر مم م 2 ا ممعسس
1 

 نهى اص 5 ستر سومو مجمع 1 ل

 0 لل“ م ا 000 0 0006 ا 2م 8 هر سو هعمص هو مهوب ةم مو 9 0 2

 ىنينمؤملل فاظغلا ىزرضّتحا نيحأ يا [ ثوملا ةرضح ذآ ] مالسلا هياع بوقعي نيرضاح متذك ام ي

 اوذاك مهنا كوبان باطخلا ليق و - يحولا .قيرط نم هب ماعلا مل لصح امنإو كلذ تفي ا

 هصرح مهل رهظأ دولاق امو هيذبل هلاق ام اوعمس و هردهش ول مهنا آل ةيدوئيلا ىلع آلا 7 تام ام نولوقي

 ةجولا نكل و ءادهش متذك ما مهل لاقي فيكف مهلوقل ةيفاذم ةيالف ةيدومبلا هيلع اوعدا امل و مالسالا لم ىلع
 نا ءادهش متنك ما ةيدوهجلا ءاهبذلا ىلع نوعدتا ليق هناك فرذحم اهلبق ردقي نا ىلع ةلصتم مآ نوكت نا

 ةلمو ديحوقلا ىلع هينب دار | ذا هل نيدهاشم اوناك لهئارسا ينب نم مكلئاوا نا ينعي توملا بوقعي رضح

 اَم ] « ةغل يه و داضلا رسكبر هد ترق ماريد هام ءايجنالا ىلع وعدت كلامف كلذ ممل نق ماعلا

 ءاملعلا لوق اليد كلفك و نم و مب قرُق مل اذاف نيش لك يف ماعام و نودبعت نيش يا [ نودبعت
 ةغص ىع لاوس نودبعت ام لاقي نا زوجب و 2 مهدحر ملعلا ىلوا اا معي مل نودبعت نم ليقول و لقعي امل ,ىم

 [ قلو ليما 1 ميهرْلا ]و « تافصلا نم كلذ ريغ ما بيبط ما هيقف أ ديرت ديز ام لوقت امك دوجعملا
 5 ام.طارخنال مآ ٌةلاخلا وبا معلا نال هئابا ةلمج نم همع وهو ليسا لعججو كنب نايب فطع

 ندب ترانترلا ىلع لم لحال م مالسلا هيلع هلوق هنم و امهنيب توات ال ةرألا وه و دحاو كلس

 ىناف يبا يلع اودر_لاقو يئابا ةيقب اذه سابعلا ىف مالسلا هيلع لاقو ةلخذلا يوخد ن يب توافت الامك

 كنب رطب مهرب هلا وب يبأ أرق وب> دوعسم نب ًاررعي ٍتيقث تلعف ام شرق مب لمفت نأ قوش
 و نونلاو واولاب اعمج نوكي ناو هل نايب ففطع ةدحو ميهرباو ادحاو نوكي نأ ناهجو هيف - كيبا كرف
 ىلع ياك ةيصاَن ةيكصا ل ئلاعت هلوقك كلاب هلا نم لدب [ اًدحار ل 1ءاننينإلاب اننيدؤر» لات

 د 3 اد لمان ىم لاح [ يمه يو ٠ اهحار امل كابا هلاب ديرن يا
 هلاثأ انلاح نمو يل ةدكوم ةيضارتعا ًةامج نوكت ناو 0 ىلع ةفوطعم ةلمج وكت ناو نك هلل ديلا

 امهوخبو بوقعيو ميهربا يه يذلا ةروكذملا ةمالا ىلا ةراشا [ كلت] * + نوذعدم وا ديحوتلا نوصاخم نوملسم

 لإ مهعفني ) كئلرا نا امكف ارخأتم وا ناك امدقتم هريغ بسك هعفني ) |دعا ناوى ينعملا رى. نردحرولا

 ىَاص هللا لوسر لوق هوحنو مهلئاراب اررخنفا مهنإ كللذ و متبستكا ام الا مكعفني ل مقنا كللذكف اوبستكا ام

 [ نولمعي اونأك مَع رأس 7و ]+ معباسناب ينوتأتو مهلامعاب ساخلا ىَذينأي 9 مشاه ينب اي ملس و هلأ و هياع
 هيلُم لها يل ميهربا .ةلم نوكن لب [ ميري لم لب ] « مهتانسح مكعفنت ا امك مهتايسب نردخاوت الو

 يهرب لم ىيرق د - ميهربا ةلم عبتن لب ليق و - نيد لها نم ديري نيد نم يا متاح نب يدع لوقك سم |م معَس
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 2 هجوما طرد دلة ضير 59 طم

 © نيملعلا بقر تكماسا لاق ملسأ 3 "1 لاق ذا 62 يللا مَ ل ةرخآلا ب ل 9 ليل ىف

 مردم م كمن ام سا ص ذه و هرعت "مر وذم م ما وم 5 4 12
 ديف 0 َُط

 مكنأ و 4 صوم الف نيدلا م ل قفط هللا 0 - َّ بوقعي و 6 ميهربأ' "اهب ٍر 05

 2 موو 6 همص م 8

 4 2 ع 57 2 :. 0-7 0 : ١
 ىلع ا!داهشتسا ركذا رامضاب بصصتنا وا تقولا كلذ يف هانرتخا يا هانيفطما فرظ [ لاق ذا ] * هنم

 0 و 5: ٠ 100 00 1 4 1 ١
 ةلنم نع بغري ال يدلا ملاصلا .ىفطصملا هنا ماعتل كولا كللذ ركذا ليق هناك هلاح نم ركذ ام

 [تفّلسا لاَقف] ٠ مالسالا و ةفرعملا ىلا ةيدوملا لئثادلا ىف رظنلا' هلابب طخ [ ملسأ ] هل لق ئذغم و « هلثم

 ارجاهم و ةملس هيخا ْئنبا اعد مالس نب ةللادهع نا ئورو * عطا و نعفذا يا ملَسأ ليقو - فرعو َرظُْخَف ىا
 ومو م 8 1 1 1 ذل 5 : 2 5 1 . 9 و

 دمحأ همسا اهبذ ليعمسا دلو نم كثعاب ينا ةدروقلا ىف لاق ىئلاعت هللا نا انماع دق اههل لاقف مالسالا ىلا

 0 5 . 3 »* 7 . . 0 17 5 م 00 ا
 كيرق - تلزنف ملسي نار جاهم ىباو ةملس ماساف نوعلموبف هب نمو مل نم و دشر و ىدنعنا دقف هب سفا. ن

 ىلع ىيملعُلا 0 ها لوطن املا جلا سلا
201 

 سمرورمم 2 2 يا حا يح

 ومومص

 ا تا + ةملكلا 5205 اع ل ثميناثلا نا 00000 يب كو يزرطت 5 يدل ا

 اهطتنضنلاب بوعي قيوقو ' انضيا: هين كقوقعي ا اهب وضواو " ىنقملاو 'ةفكح يف لخاد ميهرْبا ىلع فطع

 نييرصجلا دنع لوقلا رامضا ىلع [ َّىنَب اي ] « بوقعي هنلفانو هينب مههاربا انبي ىطؤب و. ءاكعصاوب هؤنب ! يلع
2 “99 

 انإ « اناربخا ةبض نم ناجر * رعش « لثاقلا لوق هروح و لوقلا ىنعم يف هنال ىصوب قلعتي نييفوكلا دنع و

 | و يبأ ةءارف يفو -رابخالا لعغب قلعتي مهدخعو اندنع لوقلا ريدقتب وبف رم انايرع الجر انيأر

 مكقفو و ماسالا نيد وهو نايدالا ةوفصوه يذلا ى نيدلا مكاطغا [ نيدلا مُكَل ىفطشا ] * يذباَي نأ نوعسم»

 2ع ءقحلا فق يخلاف م السالا ىلع نيتبات مكنوك لاخ ىلع الإ مكتوم نكي الف داذعم 0 لق ] « ةبدخالل

 نمل و ةولصلا نع ةاهغت الف عئاخ تناوالا لص )ل ىكلوققك اوتام اذا مالسالا لاح فالخ ىلع مهنوك نع

 ' 220 8 ا ا : دلسللا كا
 دل و ةولصلا ىلع يبذلا فرح لاخدا يف ةقكن ياف ثلق ناف. - ةتولص لاح يف عوشخلا كلذ ل

 اذا اهنع كاهنأ لاق هناكف ةولص الك اهيف عوشخ ال ىتلا: ةولصلا نا رابظا هيف ةتكذلا تلق - اهنع ئبنمب

 ميرصتلاك هناكف سيسملا ىف الإ نجسملا راجل ةولض )ل مالسلا هيلع هلوق ىلا ىرتالا  ةلاحلا هذه ىلع الصم مل

 تابثلا لاح ىلع ا مهتوم ىا راهظا ةيألا ىف ىنعفلا كللذك و يسملا ىف الا لصُت ال دجسملا راجل كلوقب

 مهيف لحب ) نا توملا اذه قح نم ناو ءادعسلا تومب سيل هنا و هيف ريخ ال توم ماسالا ىلع

 ءاذنبشلا 'ةفض لع نوكلاب نكل و توملاب رضالا :كلدارم : نسيلاو .ديهش تنا و كس اضيا رهالا ف لوقت

 كح ناب ةقيقح اهنا و اهريغ ىلع اهلضفل اراهظاو هتتيمي ىنم [نادتعا توملاب هترما امنا و تام اذا
 مر سم ع ع هو 0

 رضاخعلا ى دعب دكهش عمج ءاوهشلاو -راكنالا اهيف ةَز رمهلا ىنعمر ةئءطقنملا 1 5 [ ءادهبش مكنك ما ] «اييلع



 ام للا

 © ميلا ُباوْنلا تنأ كنا * اًنيَلَع بت و اًنكسنم انراو 7 ىن بلسم هم اَنَنْبرُد نم و 520 2 «ةملإ < 2ع را هي اع رم عه نهج غسيل كف »هم ص ه هو م عدو 60
 23 'ن ءضإا ه١ عابر ات ا 2 0 م مص هيوم مدل ه صو صا هوم
 كنا * ميكب و ةمكحلا و بتل مهملعي و كتبا مهيلع التي منع الوسر مييف 0 ثنعبأ و اذير

 هنيفطما دقل و * هَسْفَن ةفس نم 0 تكننآ طاوم#» ه هد 2.12 - رم 2 مه
- 

 ىلع ةينثنلا ايرجا وا -رجاه و امهّسفنا ادارا امهتاك عمجلا ىلع كل ىيملسام عرق و كلل اناعذاو اصالخا

 هلوتك نييبتلل را ضيعبتلل نم و [ كل ةَملْسُم مَآ ] اذتيرذ نم لعجا و [انيِرُذ نمو ] « هذم اهنال عمجلا مكح 1
 ارو ةمبصنلا و ةقفشلاب قحل مهنا تلق - هاعدلاب امهتيرذ اصح مل تلق ىاف - منح وكما يذلا هللا دعو

 نيمّدقملا نا ىرتالا -ربخلا ىلع مهوعياشو مهريغ مهب ماص اوحلص !ذا ءايبنالا نالوا نال و ات ميلا و ْمكسُعأ 1 :

 نيحبم ما ةمالاب درا ليق و - مهءارو نم نادسل نوجبستي فيك نادسلا ىلع اوناك اذا اربكلاو ءاملعلا نم ا

 نيلوعفم زواج مل ىلذلو ٌفَرَع وارصبأ ىنعمب كل مع لوقنم [ انرأو] « ملساو هلآو ةيلع هللا ىلص

 دخق ىلع اسايف ءارلا نوكسب اذرأ و كرقو  اذحباذم ليق و اهاذفرع و وا - محلا ىف انتادبعتم انرصب و يا

 ورمعوبا ارقو  فاجحا اهطاقساف اهيلع ٌليِلد ةطقاسلا ةزمبلا نم ةلوقنم ةرسكلا ىل' ثلذرُتسا دقو دخت يف

 اناس و يادملاب رطسمادو هانا ع هيك ققاوو * ميسانم مهرا و هللا دبع أرقو - ةرسكلا مامشاب

 غل ليق هنا يور - ميسفنا نم [ ٌميَْم اسر ] ةملسملا ةسلا ىف [ مف عبار ] ٠ امهتيزذل
 نيو لاق ملسو هلأ و هياع هللا ىلم ادمحم مهيف هللا تعبف نامزلارخأ يفوه و كل بيجتسإ دق

 هلي و مهيلع أ قي [ كنيأ مهي اودي ] * يما ايؤر و ىسيع يخل ىرشب و مههربا' يبا وعد ٠١ انإ

 0 ] ىارقلا [ بلا ٌمُملعي و ] كايبنا قدص و كنينادخو لئالد نم د ووو هء مو صس
 تاييطلا مهل لحي و هلوقك ساجرألا رئاس و كرشلا نم مهرهطي و [ مهيكزي و ] ماكحالا ناب و ةعبرشلا
 قحلا نع بغرب . نم اكسل جونا عرب نقلب سنير ركب بتل تاور 351 مركماو

 لدبلا مصو بضرب ينريمضلا نم لدبلا: ىلع# خفرلا لاح“ لو يف [ةفسس نىمو:] يهاب موه يذلا ضار

 ع

 اهب ىدتسإ و 528 ةسعن ةفس - نيز الا دحا كدئاج له كللوقك جيم ريع كعب من

 هسأر ملاو هيأر نيغ وجت نيينتلا ىلغ سفنلا باصتنا ليقو. ةيغس مامز ةنماو ةفشلا فشلا لَلطاو

 ٌرهظلا َبجا « ع » اباقرلارعشلا ةرازغب الو « ع.« هلرقوحزيمملا ثيرعت ذرذش يف نوكب نا زوج و ١
 هجولاو ىتظا ىف يل مريقم ينظ ديز مهلزقكر اجلا فذحف هسفن يغ ةفس دانعم لليقو «. ماس هل سول

 بضر اذا هنا كللذ و سانلا سمْعَت و قا هغست ناردكلا ثييدعلا ىغ داجامب هل |دهاش اكو لوالا وه
 نهر 1.« ةلقاع نتفتا لك اب كلاخت تيح اهزيجتت و هسفن ةلاذإ يف غلاب دقف طق لقاع هنع بغي الامع
 هتوُقَص ناك ناب: نيرادلا:ىف هللا ونغم ةماركلا ممج ل نال ةدلم نع بضرب ع يأ الطن نايب [ هيفطصا
 ةققبرط يف ةبغرلاب ىلرا 5 نكي مل ةرخآلا ىفريغلا ىلع ةماقتسالاب هل |يوبشم ناكؤ: ايندلا ىف هتريخ 1

 أ



 (ت60

 م« < 2 ياخ رماه ودمع » . كي تو جو - 8 21 2 رص س6 سا رب روب لع ل

 تيبلا نم دعاوقلا ميهربا عفري ذا و © ريصملا سني و * رك او

 م 1 يعم 6

 ب كَل نيس اَنلعجلاَو اَنبَر © ميلعلا عيمسلا تنثآ كنا ” اًنم ْنّبعَت اني ليعسا و

 أرقو - ةزمبلا رسكب ةوطْماَف بادر ىب ىهحب ًأارقو - ةرطضت نايل ةعئمنك يبأ أرقو -هيلا رطضا امم عاذتمالا

 تلق ىاف  كلذب هبراعد ميهاربا نم ءاعدلا دارملا و رمالا ظفل 1 ةرطشا مث هاك ةعتماَف سابع ىبا

 صاصتخا هتلكسم دعب ميهاربا لاق يا ميهاربا ريمض ّلاَق يف تلق - ةءارقلا هذه ىلع ماكلا ريدقت فيكف

 امك ءاطلا ىف داضلا ماغدابهرطاف ىصيحم نبا أرق و - ةرطما مَن ايلف هعتساَم رفك نم و قزرلاب ىفمؤمل

 مغدت او اهرواجب ام اهيف مغدي ينلا ةسمخلا فورححلا نم داضلا نإ ةلوذرم ةغل يه و ٌعجْطا اولاق

 ةدعاق عمج [ َكعاوَقْا] و « ةيضام لاح ٌةيكح [ عري ذو ] ءرْفش مف فورح يهر اهرراجي اميف يه

 نا هللا لأسا يلا هللا بدق هنم و ةتباثلا اهانعم و ةبلاغ ةفم يهو هقوف امل لصالا و ساسالا يه و

 ةئيه ىلا ضاغخنالا ةئيه ىع تلقن اهيلع ينب اذا اهنال اهيلعع انبلا ساسالا عفر و كنتي يا كفي

 نبي يذلل ةدعاق فاس لك نال ءانبلا تافاس اهب دارملا نوكي نا زوجبب و -رصاقتلا دعب تلراطت و عافترالا

 زوجي و - تافاسلا عفر دقف فاس قوف افاس عضو اذا هنال دانبلاب اهعفر دعارقلا عفر ىنعم و هقوف عضوي و هيلع
 ةئطرتسملا ةدعاقلا ةئيه لعج ينعي أطوتسا ىا تثيبلا نم دعت ام ميهاربا عفري ذا و ىنعملا نوكي نا

 لذذا ىلاعت هللا نار يعورو ريانا ةيلع و ونيف قهاربا لبق اهسرم ناكوفن] يرر و - ءاذجلاب ةيلاع ةعفترم

 كلل ٌتطبْمَأ مالسلا هيلع مدلل لاق و يبرغ و يفرش درمز نم ناباب هل ةّدجلا تيقاوي ىم ةتوفاي تيبلا

 ىّيح رب اولاقف ةكئالملا هنقلت و ايشام هيلا دنهلا ضرا ىم مدآ ةجوتف يشرع لوح فاطي امك هب فاطيام

 ىلع ةّكم ىلا دنهلا ضرا نم ةجح نيعبرا مدآ مح و ماع يفلاب كلبق تيبلا اذه انجج دقل مدآ اي

 زيملاهللا, نان مث روععملا تيجلا هتف ةعبازلا ءامسلا ىلا نافرطلا مايا هللا هعفر نا. ىيلإ كلذ ىلع ناكف نحر

 الو دن ل الط ىلع يبا أ يدون و هنا ةيسولا ىبعب لق - هتكم ليئرمج هفزع و هقذعي مهاب

 دناج و يارخ نم هسسا و يدوجلا و نانبل و اةيز روط و انيس روط لبجا ةسمخ ىم هانب ليقو َُسْفْنَت

 نافوطلا مايا يف هيف ىبخدق و هنع قشناف سْيِبُف وبا ضمت ليق و - ءامسلا نم دوسالا رجتحأاب ليثربج

 ليعسا و ينبي ميهاربا ناك ليقو - درسا ةيلهاجلا يف ُضِيَحلا هّنسمل املف ةّجلا نه: داظيب ةتوفاي قاكو

 !دبع ةرهظا دقو لاحلا ىلع بسصنلا لحم يف لعفلا اذه و اَنَبَر ناوقي يا [اَنْبَر ] ٠ ةراجتعاا هلواني

 تلق ناف - اذتايف و اذرئامضل [مِياَعْلا] انئاعدل [عْيمَسلا تن َكَنا] اَنْبر نيلئاق اهناعفري دانعم و ةتءارق يف

 ين سيل امماههبالا دعب اهنييبت و دعاوقلا ماهبا يف تلق - نيترابعلا نهب قرف يا و تيبلا دعاوق ليق اله

 انهجرأ كل نيصلخم [ كَل نيَماسُم ] ٠ نيدملا ناشل ميخفت نم ماهبالا دعب هايل تق راول اهقلما
 اندز ىنعملا و نعذاو عضخ اذا ملستسا و ملس و هل ملْسا لاقي ييملستسم وا هلل بجو ماس هلق نم مم سى



 ال مياه دش يوتا ل لا يي ا ل ا

 اهيلبلا اس

 سب

 0 م ا ىم م دوام ساد صم 6 4-0 2. - 6ةاط ١ تامر

 يعطل دي روض نأ نك و ميهربا ا اندوع 2 * ؛لولصم مهرب ايم نم اودخلا 9

 نم ةلها قزرا و انما ادلب . " ادهنلا لعجا بر مر لق داو © نرسل ولا و نيفكعلا و
 نس تصص) »٠١( يح ع 6ر7

 رفك اق لق " رخآلا مويا و 6 هاب ملم 0 نّه تملا

 كرف او - جرخ# ئتح هلا ضّرعتي الف هيلا يراب يناجلا نال و مهلوح- نم سانلا فطختي و اذمأ اًسرَح

 ىلع [ ادخل و ] « يدابلاو هيف فكاعلا ءاوس مهنم دحاو هب صتخي 2 سافلا نم لكل ةباثم هنال تباَتم

 نرد بابحتسالا و رايتخالا هجر ىلعوه و ةيف نولصَت هام عضوم ةذم ارت انلقاو يا لوقلا ةدارا

 الفا رمع لاقف ميهاربا ماقم اذه لاقفرمع ديب ذخا هنا مآس وهلا و هيلع هللا ىتم ئبنلا نغ و ! بوجولا

 كلذب رْموأ مل لاقف ميهاربا مدق ىطرمب انميت و هب ربت هيف ةولصل اب هلضفل هرْدوُن الفا ديري ىّلصم هذختن
 ملتسا ملس وهلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىا هللا دبع نيرباج نعو - ثلزن ئتح سمشلا بغت ملف

 أرق و نيتعكر هفاخ ىلصف ميهاربا ماقم ىلا دمع غرف اذا ىتح ةعبرا ىشم و طاوشا ةثلث لمر و رجلا
 ةيمدق رثا هدف يدلا رخ أ [ ميهربأ ماقم ]و * ىعدم ىلاصم ليقو ىلصم ميهربأ. ما نم اودخت او يس 3 .٠ كل 6م .٠ 8 5 ه5 مرع س6 [طه 2 700-0 م

 رمع َنَعو- ميهاربا ماقم ىمسي يذلا عضوملا وه و هيمدق هيلع عفو نيح رجلا هيف ناك يذلا عضوملا و

 ةعضوم' هاراف معن لاق لوالا ةعشوم ناك نيا يردت له هّعاد و يبا نب بلطملا لأس هنا هذع هللا يضر

 يعخنلا نعو  اههف اعّدو عضاوملا هذه يف ماق هنالرامجلا و ٌةفلدزملا و ٌةفرع ميهاربا ماقم ءاطع نعو - موهلا

 ميهاربا ناكم ىم سانلا فخنا و يل اذاعجج ل ىلعافطع يفاملا ظفلب اوكا و عيرق و - - ميهاربا ماقم هلك مرحلا

 ارّهط ناب [يَنيَب اربط نا امه انرما [ !دحِرَع ] « اههلا نولصي ةلبق هدنع هتيرذ نلكساو هب ةمامتهال هب سو يذلا
 ءارهل هاصلُخا وا اهلك ثمئاجخلاو ضئاحلاو بسذجملا فاوطر ساجنالاو ناثولا نم هارهط ىنعملا و -اربهط ياوا

 ههه كلل ار يا هدنع اوفكع نيذلا نيرواجملا [ ىيفكعلا و ] « مهريغ ةشغي ١

 1 ماركت ّكرلا ىيمئاقلا و يفصل لاق امك: ةرلصلا ىف نيمئاقلا ىنعي :ىيفقاولا ئفكاعلاب ديزيا نا

 نابلا اذه لعجا يا - يلصملا تايه دوجسلا و عوكرلا و مايقلا نا نيلصملا و نيفئاطلل ىذعملا

 0-1 أ ْنَم ]و «رئان ليل كلوقك هيف ْنَم انما را ةّيضاَر شيع ةلوقك نم اذاًنمأ !دلب نكملا اذه وا

 فطع انك نما ْنَم ىلع فطع [َرْفَك نم و ] « ةصاخ هلها نم نينمؤملا قزرا ينعي هَلْمَأ نم لدب

 كح ميلا هيلع هللا تاولص ميهاربا صح مل تلق ىاف اف - كلا يف فكلا ىلع ٌيّنيِرُد نمو

 مصني نب صتخب ءاعرتسا فالخسالا نال امهنيب قرفلا فرعف ةمامالا ىلع قزرلا ساق تلق - هيلع 53

 هل ةييحلل سازلا و قرزرملل اجاردتسا نوكي دق هناف قزرلا فالخب ملاظلا ةديصخلا ١ نع .سانلا دعباو نويل

 'اباوجهعتماف ةلوق و طرشلا ىذعم اذنمتحتم 1 قسم افكر ماو وكي نإروعم ا ةعلصافرقَك نم ةززأ-# نيفعتلاو
 قعو ل و اهم هع رع ع و نم

 كللمي ١ يذلا رطغملا زل راذلا باذع ىلا هزلاف ةرطضاف هعتماف ئيرق و - هعتما اذاف رفك نم و يا طرشلل



0 

 اًنلعج ذا و © ني ةماظلا .ىدبع لدي د لَك“ يي نمو َلاَق ' اًماَمإ ساّدلل َكّلعاَج ينا لت
 «65ج

 1 7 سدا ك0 ا

 1 لل رخل حيف روم يذلا ميهأرْباَو ةرحنو ناوت و طيرغت ريغ نم ةيدأتلا نسحا هاذا و

 هير ميهاربا لأس امب تاملكلا رسف هنا لتاقم نع يور ام هدضعي و -اًئيش هنم صقني مل ةبلط ام هاطعاف

 ناف -اًنم لبق اَنبَر - موف وسر مههف ثسعبا و - كَل نيَماَسَم العلا و انما ادلب اذه لعجا بر هلوق يف

 لاق اماو تيكر تيك ناك ةالتبا ذا وا لت ذاركذا و وحن رمضم اما ثق - نإ يف لماعل !ا) ام ثلق

 هير هل لاق اذ امف ليق هناك بفانيتسا ,لوالا ىلع وه: تلق, .لاق, عقومرامف ,تلق ناف * كللعاج

 زوج و - اهلبق ام ىلع ةفوطعم ةلمج يناثلا ىلعو اماما ساذلل كلعاج ينا لاق ليقف ثاملكلا متا نيح

 ةدعاوق عفر و تيبلا ريبطت و ةمامالا ىم ةركذ ام تاماكلاب داريف هل اريسفت و ىَلتِبا هلوقل اذايب نوكي نا

 صقو ٌقرغلا ٌسأرلا ىف نسخ له تاملكلا ىف ليقو  ْمُسَأ بر هل لاَ نا هلوق 0 فكىلذ لبق مالسالاو

 رافظالا ميلقتر ءاجنتسالاو واوستسالا و نانخلا.ندبلا ىف سمخو -قاشذتسالاو ةضمضملاو كلوسلا و براشلا

 بازحالا ىفرشعو - نودباعلا نوبئاتلا ةءارب يف رشع -امهس ىيثلثب مالسالا عئارش ىم هللتبا ليقو - طبالا فقنو
 لك نوظفاحب مهتولص و لع مه ىيذلاو هلوق ىلا ٌلئاَس لالا ع و- تاملسملاو نيملسملا 8

 رمقلاو بمكوملاب ةااتبا ليق و - ىهريغ و فيرعتلاو مارحالاو يمرلاو يعسلاو فاوطل اك محلا كسانم يه

 رزتوي امل رازال اك ةلالا ةئز ىلع هب مكْوِي نم مسا [ مامالاو ] .« .ةرجملاو راذلاو هنبا مبذ و ناتخلاو سمشلاو

 يتيرذ ضعب لعاج و لاق هناك فاكلا ىلع فطع [ ْيَنبِرُد نمو ] * مهنيد يف كب 00 56

 املاظ ناك نم يا نوملالا ترد [ َنيماظْلا يدبع ٌلاَدَيَل ] * اديزو لوقتف كلمركاس كل لاقي امك

 يف اولاق و - ماظلا نم اًيرب الداع ناك نم لاني امنا و ةمامالاب هيلا يدبعو ينالختسإ هلاذي ل كتيرذ نم

 هتعاط بمجتالو هتداهش و ةمكح زوجت ال ىم اهل ماصي فيك و ةمامال ملصي ال قسافلا نا ىلع لهلد اذه

 هللا ناوضر يلع ىب ديز ةرصن بوجوب اس يِنُْي هللا همحر ةفيذحوبا ناكو  ةولصلل مذقي الو ربخ لدقي الو
 ار يقيناردل اك ةفيلخلاو مامالاب يمستملا بملغتملا صالا ىلع هعم جورخلاو هيلا لاملا لمحو امههلع

 لك عينج يويبصلاب ني ىالااذبف يبا دمحم و ميهاربا عم جررخلاب ينبا ىلع ترش ةأرما هل تلاق ر

 هرج دع ىلع ىنودارا و دجسم ءانب اودارا ول هعايشآ و روصنملا 1 لوقب ناكو - كلذبا كم ينتيل لاقف

 وه امنا مامالاو ةمامال ملاظلا بسصن زوجي فيك و ظتئافاما ملاظلا نوكي ) ةذييع نبا نع و, -تلعف امل

 كيييدلا ؤتسا نم رئاسلا لثملا ءاج دقف هسفن يف املاظ ناك نم بمصن اذا و ةماظلا فعل

 رس اعجرم و ةئاَبَم [ سدا ةبَتَص ] ٠ ارسل مجنلاك ةبعكلل بلاغ مسا [ تيبلا ]و هملظ

 هلوقك نما عضوم و[ اذسا و ] * مهلاثم) وا هنوروزب نيدلا نايءا هيلا بوثي يا هيلا نوبوثي مث هنع نوةرغتي
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 000 ذو معمم م 2 مص ممرسم - !52 هاء

 تعبنا نّلو ” ىئكباوه هللا ىده نأ 3 0 ىنَح ىبرصلا 1 0 كلذ ىضرت ىلو
 ص 016 222م 6م مد >7 04 2

 بنكلا تت ا 0 ا كج يدا دعب مهئاوها
 00 -ِ >5 مرو ا 22 و 5 22 عمم ووم

 ه5 هس وهم م 6 11 0 6 تحج م جمرد 26 0

 ل نم ل تان لترا و يلا 12 :مكللصف ينا و 0002
 نيت 2

 2 ل ص لع م ا ء#وم 6 مرر مهرب مرو يّ 5 م ورم« 95 62027 هو 00 ١

 * نيمتاف تماكي هير ميِهرْبأ 00 0100000 آر ُلدَع اًبنم لبي و اًنيش

 مومو

 0 يرعش تميل لاق هنا يور - يبذنلا ىلع لست لو ىيرقو  باسحلا اَنَلعَو

 فيك لوقت امك باذغلا ىم راقكلا هيف عقو ام ميظعت كانعم ليق و - هللا ءادعاب م امتهالاو ةرقكلا لاوحا نع

 اع يرجب نا عزجي ريختسملا نا ميظعتلا هجو و هذع لأست ال كلل لاقيف ةياب باب يف عقاولا نع الئاس نالف

 هشاحن ال ةربخ عامتسا ىلع ردقت 9 ربختسم اي تنا وا هرج ام هفلكت الو هلأست الف هتعاظفل هيف ره ام هنال

 اولاق مهنناك - لاس امو يبأ ةءارقو لست ناو هللا دبع ٌةءارق ىلوالا ةءارقلا دضعت و - لأست الف هراجضا و عماسلا

 هيلع هللا ىّلص هللا: لوسرل مهنم ًاطانقا اذنلم عبّتت ىتح اناضر بلط يف تغلبا ناو كلنذع ئضرت نا

 [ىَدهلا وه هللا ىذه نإ لق ] لاق كلذل و مهضالك لجو رع دللا عصف مالطا ىف مهلزحتو سلبا رالأاو

 ىمسي نا مصي يذلاو قعلاب ىدهلا وه مالسالاوه يذلا هللا ىده نا ينعي مهلوف نع مهتباجا ةقيرط ىلع

 ىلا ىرت الآ يوه وه امنا ىذهب وه ام هقابتا ىلا نوعدت امو ىّده ةئارو سيل هلك ىدبلا وهو ىذه

 [ مأعلا نسم تاج يذلا كعب ] * عدبو ءاوها يه يتلا مهلاوقا يا [ مهءاوها تعبنا ل و ] هلوق

 هئولتي ] باتكلا لها اوفمؤم مريض ماجا ن1 ةييحصلا ىيهاربلاب هتك مولعملا نيدلا نم يا

 9 ل 1 تسول راديلع هللا ىلع هللا لوسر) تقحن له هيفاش نزعل هنوفرحب ال[ ةترالت قح

 تيح [ الام كأم ١ نيفرحملا نم [ يرقي نمو * ٠ نيفرحملا نود مهباتكب [ نومي

 ةنيع هللا رابتخا و اون و رماواب هربتخا [ تسلكب ميه ىلا ذا و ] ٠ كدبلاب ةلالضلا اررقشا

 ىتح. هنم نوكي ام هذسقمي هلك نبعلا ةيبتشي امو هللا يري ام ى ىنيرمالا دحا رايثخا نم ةنيكمت نع زاجم#

 يَ مههاربإ هنع هللا ي يضر سابع ىبا ةءارق يهو هذع هللا يضر ةفينحوبا أرقو كلذ بسح ىلع هّيزاجي

 ناف -ال ما نييلا هبيِجُب له ربتخملا لعف ءاعدلا م تاملكب هاعد هنا ىنعملا و - هبر بصصن و ميهاربا عفر

 رامضالا تلف  ركذلا لبق 2 هبريمضلا قياعتف ريدقنلا ىف لعفلا ىلي ةروهشملا ةءارقلا ىف لعافلا تلق

 امهنم دحاو سيلف ميهاربا هب ىلتبا وا هبر ميهاربا ىلتبا اماف ميهاربا هبر ىلتبا لاقي نا ركذلا لبق

 ميهارباف يذل رم اركذ ريمضلا لبق ريمضلا بمحاص هيفركُذ دقف لوالا اما ركذلا لبت رامضاب

 ليبس الف ىدعم و اظفل مدقت دق هيف ريمضلا ناف ميهاربا هير قلتبا كلذك سيل و ىنعملا ىف مدقم هيف

 مايقلا قح ىبب ماقف ىذعمب ميهاربال نيتءارقلا ىدحا يف[ نيمتاف ] يف نكتسملا و ه ةقحص ىلا
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 كارسلا

 ١١ 2 3 1-51 5و م2و - 1

 0 عيدب © ىونناك 5 00 0
 0 و 538 6 وم 6-5 و 1 77 َُط 62ةييج

 ك0 7 2 هوو رع م ع و 0 سص ص اس ط 1 0 م 1

 انِيب لك مهبولق 5 مورق لثم مهلك نم يذلا 1 كيد ةيا د وا

6. 

 رفا راس 1 دكت اراك

 اءداعإ هاذ 3 سا ([و موس ىودد مه هص 6 ١

 8 يسجل بصحمأ نع لست )3 و اريد 1 سل فالك يوم واكو

 كرق و [اوناَف و ]* ةلبقلا اوبجوت امنياف ديري يتوتلا نم ءانلا متغب اوَنوت اَمَنباَف ىسحتا أرق و - ةولصلادري ملو

 ىع هل ٌةيزنت [ هَناَحْبُس ] هللا ُتاَذَب ٌةَعئَلَمْلا و - هللا نب ريزعو هللا نب ميسملا اولاق نيذلا ديريوا وريغب

 ريزع و ةكئاملا هتلمج نم و هكلام و هقلاخ وه [ ضر و تومَسلا ىفاّم هَل لب ] « ديعبت و كلذ

 ةفصلا هذهب ناك ْنَم و هتيشمو ةريدقتو هنيوكت ىلع مهنم عيبش عنتمي )ل نوداقنم [ٌنَم هل َلك] * ميسملاو

 كا هيلا فاضملا ىم ندم نق ولا نوت سدج ىف نوكي نأ دلولا قه نم و ستناجي مل

 رشا نوع قدرظم» نودلانالل ذر مالا ووسكل نت لكاوررب "ناد طولا كولا, ”تلدملا هينا

 تلق - َنوُمناَف هلوق عم ماعلا ىلوا ريغل يتلا امب هاج فيك تلق ناف - مهيلا اوفاضأ امل نرركذم ةيبوبرلاب

 نيب و هنيب اواعج و ةلوقك مهناشل اريغصت و مهل اريقحت ْنَم نود اَمب ءاج هناك وا ًاَذَل ورَكَس ام ناعجس هلوقك وه

 ةفاضا ىرم [ تومسلا عيد ]و عزب وهف قىيشلا عزب كلوقك عيدب وبف يييشلا حدب لاقي « ابَسَن نعل

 لوق يف عيمسلا نا امك عدّتملا [ دشن طالبا قيمر دفاع داوي قالت يل اهلعاف ىلا ةهبشملا ةفصلا

 يا ةماقلا ناك نم [ نوكيَف نك ] «رظن هيف و عمسملا ىئعمب « عيمسلا ىعادلا ةناحبر مآ ه ع « ٍورمع
 ضده ريس هدو هلع

 طبل عاسُدألا تلاق !ذا + ع « هلوق يف لوقا امك مث لوقالو ليثمت و مالكلا نم زاجتم اذهر تدحُيف ثدحأ

 ريغ نم دوجولا تحت لخدي و نوكتي امذاف ةنوك كارا و رومالا نم هاضق ام نا ىنعملا امنا و « قعلا

 اذهب َدكأ ءابالا هنم ىوكي )و عنتمي الو فقوتي ال لثتميف رموي يذلا عيطملا روماملاك فقوت الو عاذتما

 كيرقو - اهدلاوت يف ماسجللا لاوخللا ةنيابم هلاح تناك ةردتلا نم ةغصلا هذبب ناك نم نال ةداولا ناعبتسا

 َلاَقَو ]+ حاملا ىلع بمصخلاب روصنملا أزق و- هَ هلوق يف ريمضلا ىم لدب هذا ىاع ارررجمم ت ترمسلا عيدب

 اولمعي مل مهنال ملعلا مهنع ىفن و باتكلا لها نم ليق و نيكرشملا نم ةلهجتلا لاق و [ نومي ل يذلا

 [ هي انينات وأ ] « اونع و مهنم ارابعتسا ىسوم ملك و ةكئالملا ا آه [ هللا انمآعي لول ] « هب

 نتا القرم قولت يأ[ منوف ا اهب ةناهنسا و تايآ هللا تايأ نم مهاتا ام نوكي نال 5

 انافارتعالا بجس تايأ اهنا ايي يل [ مول تآيالأ اً دك ] ٠ هب اوصاوتا هلوتك يمعلا ىف مهاب

 ةيباست هذه و ناميالا ىلم ريغ ١ ردنُتو رشبت نال [ كتاسرا نإ ] ٠ « اهريغ نع اهب ءاقتكالا و اهل ناعذالاو

 لَو ] «رفكلا ىلع مهميمصت و مهرارصال ةردص قيضيو منغي ناك هذال دع ةبرست و ملسو هلأ و هيلع هللا ىلص هللا لوسرل

 و مسلمو >> مع 6 | ىفدووربص ىو

 البلا كِيَلع امنا هلوقك مهقوعللاي ىف كدبج تقّلبو تْهَلَب نا دعب اوذموي مل مهلام [ميزججلا بحط نع لُئْسُ



 ليلا

 هرم 2 . مم ةري## مس - سه مس

 ممل ىزخ 0 6 َنيفاَح ال 5 نأ نام كن 1 يف ىعسو
 35 ّق ه- 7 03 --

 © ميل عساو هللا نأ ملل هو مثف راو 0 بوما و قرشملا هلل و © ميظَع نادك ةرخللا 6

 مارحلا نييسملا لخدي نا ملس و هلآو هيلع هللا ىلص هللا لور نيكرشملا عم ليق و اويَس و اولتق و ةدروقلا
 رهو حلاو وجسم ىلع :تيررستلا وو مقملاو مقوي امنا و ملا حاسم ليق فيكف تلق ىناف - ةّيبيدحلا ماع
 لوقت امك اصاخ بربسلا ناك نا و اماع مكحلا ئييجي نا سأبال 6 مارجلا ريسملا را سدقملا تيب

 آمل رم لَك لير نجار نرغاةلل) لاما ادك و” نيكلاطلا "ىذا: لزنم طا لو نكطول كلانا لذا للك

 يغبذي و ناهنبلا بيرخأب وا ركذلا عاطقناب [ اببارُخ يف 3 و 1 + قيرش نب دخلا هيف لوزنملاو
 ىراصنلا كلوا نم مهنايعاب اوعنم نيذلا داري و هللاَدجاَسَم ديرا امك مومعلا َحَنَم نمب داري نا

 دجاسم 'اولخدي نا مهل يغبني ناك ام يا [ اَهوَلُخُدَب نا 3 ناك ام ] نوعناملا [ ٌكئلرا ] ٠ نيكرشملاو
 اولوتسي نا الضف مب اوشطبي نا نينمؤملا نم صئارفلا كاعترا و بسيبتلا لاح ىلع [ نيغئاخ ا هللا
 مهوتعاو ةرقكلا ماظالول كلذ الا بجاولا و قحلا ناك ام ىنعملا و اهنم نينمؤملا اوعذمي و 2-5

1 0 08 
 ىتح مهبوقي و نيذمؤملا رصني هنا حوللا ىف بمتكو مكح دق هللا نا ينعي هللا مكح يف مهل ناك ام ليقو

 داق لاقو - ٌةقراسم اركذتم الا ىراصنلا نم دحا سدقتملا تيب لخدي ال هنا ىور - ىنيفئاخ آلا اهولخ دي ال

 ىأم هللا لوسر ئدان ليق و ةبوقعلا ىف هيلا 7 ايرض كبنأ آلا سدقملا تيب يف ينارصن دجوي )ل

 نقلا شب هن ارق رق كوع فدو وطار هول ارنا وايمتب ققعالل لتتارا ةلاارا هيفا اذ
 كلام ةزوجم مل و هللا همحر ةفيذح وبا ةزوجن .جسملارئاكلا لوخد يف ءاملعلا فلدخا دقو - "مم لثموهو

 7 ةيلحتلا و لوخدلا نم مهنيكمت نع يبذلا هانعم ليق و - ةريغو مارحلا دعسملا نيب يءفاشلا 5
 هوو م ممم يم

 ةلذاؤا يبس و لدق [ ىَرَخ م سر دل الا خيط رمللا لو اوذوت نا مكل 0200 هلوقك هندب و

 نالب يا [ بيزَكملا و قرَْملا هلو ] * ةيرومك و ةّيمور و ٌةيديطْنْطْسُ د ةيرجلا برضب

 ةيلونلا مخاعف ناكمم يل يغف | رو اًمهداف ] ب اهيلوتم 2 اهكلام وه هلل اهلك صرالاو برغملا و قرشملا

 منك ام ثميح و رمال جسما رم كلهجنو لوف ىلاعت هلوق ليلدب ةلبقلا رطش مكحرجو ةيلوت يذخي
 ممم مم مع م 0

 اصت نا مخي اذا مكنا ىنعملا و اهيضر و اهب رما يتلا هتبج يا [ وللا هجر مث ] * ةرطش مكهوجو اولوف

 7 و عقب يا يف اولصف !نجسس ضرالا مكل قربت تيفي اان ين را مارحلا دجسملا ىف

 الو يسم نرو نجم يف اهناكمإ صني ا ناكم لك يف ةنكمم ةيلونلا ناف اهيف ةيلوتلا اولعفا و اهعاقب

 مهعااصمب [مْياَع] * ميلر يسيتلا و هداج ىلع ةعسرتلا ديري ةمحرلا ساو [ هللا نا ] * نكم نرد نكم قف

 موق ىلع ةلبقلا تيمع ءاطع نعو - تمبجوت امنيا ةلخارلا ىلع رفاسملا ةولص يف ثلزن رمع نبا ىنعو

 ركذلاو  ءاعذلل وردكم نفاعمل !لسضارول اور ذعف ماطخ اونيبت اوعج“] املف ةفلتخم ءاحنأ ىلا اولصف
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 يبد صو ريرم- و ءءء 5ك م عباس ويع ىم  سامرب 0 < ماا هورس ماوا هىريع ,.ه

 هير دنع ةرجا هلف ارشح وهو هلل 74 ملسأ نم 50 6 نيقداص منك نإ مكناهرب اوداه 7

 مرعمص جس مرر سال ها وضع 00 م

 ىِرصّنلا تلق و < كيش ىلع ىرصُنا تسيل نويل تاَقَو 5 نر 2 1 مهيلع فوخ الو
 ما 0 -ّ 2 ممم 6 سم د و معدم

 هللاف . مهلوق لدم نوما نيل لد كدك بذا نول هم يش نلف كرش تسيل

 م6 مسلما م 00 موموم مه مص اج م 02و رورو 0 س

 5 اهيف رددد نا هللا يح ا نم نمم هم ملظا 00 © نرفلتشت ه هيف ار امي ةميقلا 1 مهلوب مكح#

 مدَدَك نار] * ةذجلا لوخدب مكصاصتخلا ىلع مكتجح ارمله [ مكئاهرب اوئاه ] * ةيوجعألا و ةكوحضألا لثم

 ريغ لطاب وهف هيلع ليلد ال لوق لك ناو نيدلقملا بهذمل عيش مدا اذه و مكاوعد يف [ نيقداص

 نم ]* ةّنجلا مهريغ لوخد نم دوغ امل تاجثا [ اب ] *رضحا ىذعمب داه ةلزذمب توص تاو تباث

 بنيونه اسي [ نسخت ره و ] * ريغ هب فوشي ل هل هسفن صاخل نم [هلل جنو مس

 نم ه .عقي مث مهلوقل 5 نب نوي ىأ زوجت : سلفا د هيقرع كفيك هاجم ملشا نإكي تلق نا ناف - ةيجوتسي

 عاف َمَلسأ نم نوكي نا و - ةرجأ ملك هبارج و طرشلا ىنعمل اًنمضتم ْنَم نركي ر أدتبم اسالك ملسأ

 نم اهلخدي ىلع افرطعم امالك رْجَأ هلق هلوق نوكي و ملسا نم اهبلخدي ىلب يل. فوذحملا لعفلل

 مسا امهيلع عقي مودعملا و لاحملا نا ةميظع ةغلابم هذهو هب نتعبو مصب يش ىَلَع 4 | ين قلعإ] م ملسا

 مهلوقك اذه و هدعب سيل ام ىلا هب نادتعالا كرت يف غلوب دقف هياع ىييشلا 4 قالطا يي هنا اذاف ىيشلا

 نم مهنا مهلاح و كلذ اولاق يا سنجأل باذكلا و لاعلل واولا [ باَككلا نولي مهو 0 0 نم لقإ

 نا هب نماو هللا بنتك نم امهريغ وا ليجألا وا ةيروتلا لمح ْنَم 0 بنعلل ةرالثلا و ملعلا لها

 ةدراوتم اعيمج هللا بمتك كللذك و هتحمصب دهاش يناثلل قدصم نيبانكلا نم دحاو ّلك نا ينابلاب رفكبلا

 [ َلاَق ] جاهنملا كلذ ىلع هب تعمس يذلا كللذ لثم يا [ كلدَك ] « اضعب اهضعب قيدصت يف

 اوسيل نيد لها لكل اولاق مهرحن و ةلطعملا و مانصلا ةدبعك باتك الو مهدنع ملعالا [ نيد ] ةلبجلا

 قفو نا يور و - ماعي ١) نم كللس يف مهملع عم مهسفنا اومظن تبيح مهل ميظع خيبرت اذه و عيش ىلع

 تعفترا تح ,اورظانتف,'دوييلا ,رابحا مهاتا, مس ورعلا و. هيلع ا ساما وبل قرط اوبن همر ةورعتت

 ةوحن مهل ىراصخلا تلاقو ليجن الار ىسيعب اورفكو نيدلا نم ئيش ىلع متنا ام دوهيلا تلاقف مهتاوصا

 قيرف لكل مسقي امب [ ةمّيقْلا موي ] * كيال دزلهملا لب.( مكس ملا < ةدروقلا و ىتنؤميباورقكإو

 نأ ] « راذلا مهاخدي و مهبذكي نا مذيب للا وكت ,نسحلا | نع ور. هقيتسإ يذلا باقعلا نم. مهنم

 كل مامر ل لشرف ا انعنم امو هلثم و اذك هتعنم لوقت كلنا َمَنَم ئلوعفم ىناث م

 ركذي نا ةهارك اهعذم ىنعمب هل لوعفم هبصنت نا كللو نأ عم رجلا فرح فدذح نا زوج و 1 95

 ىراصنلا .نا هيف ٌبسدسلا و ماظلا ىف طرقم هللاركذ نم اهعنام ناو هللا دجاسم سنجل ماع مكح وهو

 اوقرحا و ةوبرخف هلها اوزغ مورلا ناو هيف اولضي نا سانلا نوعذمي و ىذالا سدقملا تيب يف نوحرطب اونذاك



 دس ١ ةييهماتج تكرم وكلا

 مما ل وبما# يكره

 هديل يتيكبدلا#

 مع ها دل 657 قعد 5 مهم 2 هضم نب عروة رقص هم 2
 دعب نص ميسا دنع نم اًدَسَح اراقك ' مكناميا دعب نم مكردرب ول بذكلا للا نم ريك دو

 ا عم نحل مل نيت ام 5 .٠ سمع سلب ودوم 2 ه2 -

 اب هللا قا هلا ندع ةودجن ريَخ نم مكسْفنال ارمدقت ام و ط يدكرلا اونا و ٌةولصلا اوميفأ و
 2 08 > ١ ا ه«ن هد مدعم 2006 ق 9

 ََظ مهيناما كلت دا نك ْنَم ذل َةََّجل لختشي: + ارك و © ريصب نولمعت

 رامع لاقف اليبس مذم ئدها نحن ر لضفاو مكلر يخ وهف اقذيد ىلا اوعجراف مقمزنام قتحلا ىلع متذك ولو
 اما دوبهيلا تلاقف تع ام دمحمبرفكا ال نا تدهاع دق يناف لاق ديدش اولاق مكيف دبعلا ضقن فيك

 ةبعملاب و اماما نآرقلاب و اًذيد مالسالاب واًيبن دمحمب و اًبرهللاب يضر نقف انا اماذر ةقيردس لاق عض ىيراانم

 اهتجافإ و اريخ اًمّنْبَدأ لاقف هاربخاو مآسو ةلاو هيلع هللا قلعت للاى انآ مث اًناوخا نينمؤملاب و ةلبق

 ىنعم ىلع دوب قلعتي نا امهدحا  ناهجو هيف تلق [ مهسْعْنَأ دَدع ىم] هلوق قلعت مب تلق ناف - تلزنف
 نيدنلا لبق نمال مهترهش ٍليق نم و مهسفنا دنع نم كلذ مهينمت و مكنيد نع اوكترت نا اونمت مها
 و قحلا لبق نم مههلَمت نوكي فيكف قبلا ىلع مكنا مهل نييبت ام دعب نم كللذ اودو مهنا قحلا عم ليملاو

 مهعم اوكلساف [ اريفشَ اوفعاق ] « مهسفنا لصا نم اثعبنم اغلابتم !دسح يا انسحب قلعتي نا اما

 ىنب لتق وه يذلا [ ةرمابر هللا يتاَي منسوب « ةرادعلاو لهجلا نم مهنم نوكي امع ميال كل

 راقي[ يَ لَك ى 1 هللا نإ ] * مهيلع ةيزجلا برضب مهلاذا و ريضنلا ينب دالجا و ةضْيَرُف

 ةباوث اودجت [ هللا دع ردح ] هامهريغ وا ةفدص وا. ةولص ةنسح نم [ِرْيَ نم ] * مهنم ماقتنالا ىلع

 نم باتكلا لهاا [ اولاَف َو ] يفر يمضلا «لماع لمع هدنع عيضيلل ملاع [ريصَب لمعت اَمب هللا نإ ]هللا دنع

 للخدي نا ئراصخلا تلاقو ادوه ناك نم الا ةنجلا لخدي ىل دوبيلا تلاقو ىنعملا و ئراصنلا و دوميلا

 سابلالا نم اَنَمَأ و هلوق قيرف لك ىلا ري عماسلا ناب ةقث نيلوقلا نيب فلف ىراصن ناك نم الا ةّنجلا

 ىراَصت وأ اوه اونوك اولاق و ةوحنو هبحاصل امهنم دحاو لك ليلضتو نيقيرفلا نيب يداعتلا نم ملع امل

 ديحوت ىاع انوه ناك ليت تيك كملف ناف.د لزب ون لراج وب ذوعو نئاعك لئاه عمج [ نينا 1 ٠ ارادته

 اولاص وه نمل نسحلا ةدارقك انعم ىلع ربخلا و نم ظفل ىلع مسالا لمح تلك -ربخلا عيجو مسا

 ليف مل تملق ناق - ايئارصن واايدوبمي ن ناك نمل بلع عنب يبا رقو- تنال مليجسرات هلا قيالاوإ ميبعلا

 مهتينما وه و ةروكذملا ينامالا ىلا اهيريشا تتلق ةدحاو يلم حل لاك 1 مهلوق و ميناس كلت

 مهريغ ةّذِعلا لخدي ال نا مهتينماو  ارافك مهودري نا مهتينماو - مهبر نمر يخ نينمؤملا ىلع لزني ال نا

 نك نم لإ ةَنَجْلا لحْدي نأ مهرقب لصتم مكئاهرب اوناه هلق و -مهيناما ةلطابلا يناماا كلت يل

 ةماقاو فاضملا فذح ىلع مهيناما ةينمالا كلت لاثما ديراوا ضارنعا [م يدا كلت ]و « ىراصن وأ انوه

 ينمتلا نم ُةلوعُتا ةينمالا و - هذه مهتيذما لثم نالطبلا ىف اعيمج مهيناما نا ديري ةماقم هيلا فاضملا
 مو

 ةرقبلا ةروس
 رجلا

 اك

 ثماثلا

"1 
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 مج م < 1001 مالت هع م يم سم 6

 يدج يم ممللع لزنمإ كل. هيلا 3و انيشفل لكل: اق تنل ةيجاس ن6 منيا اجلذما تيل

 م مع امص كا و هه ف مود دام 0222 ©. دب
 اهسْنَن وأ ةيأ نم سنت ام © ميظعلا لضفلا وذ هللاَو 1 هتمحرب صخب هللاو " مكبر نم
 58 22-14 م١ هس 0 1

 فلم هل هللا نا ملعَت مل أ دع نا يع زل اية ؟نيرفم فأن
 مى 000 مهموم و 3 هر 8 يف را مسو اا

 َُط 5

 عمد ها ضصاص 11 6 م مع - 50 هع هرم

 هليل ترحل قل اب رتل لاب نم .7.٠ لت زم نت نط 00

 7 يا نم - [ ميل ُباَذَع] هوس و هللا لوسرب اونراعت نيذلا دوههلل و [ ىيرغملل و] * تلزذف اهنولوقت

 لها :نم م ورك نيد 4 ىلع هلوقك وضم توب لها ناعون هتحت 8-5 اورفك نيذلا 53

 مهيلا . ىحوي 5 5-5 منن در مهنا ىنعملا و ب 1 ل ل 5-351

 [ ماي نم ] ةربنلاب [ صنعي ُهَللاَو] * يحولا نم عيش مكيلع لزني نا نوبحي ام و منودسح#

 ميظعلا للضفلا نم ةوبنلا ءانيا ناب راعشا [ميظعلا ٍلْضَعلا وُ هللا و ] ء ةمكحلا هيضتقت ام الا ءاشي الو

 ةباحص) رماي دمحم ىلا نورت الا اولاقف خسنلا ىف اونعط مهنا يور - اريبك كايَلع اك ُهلَضَف نا نب لاعت هلوقك

 هال هابط طول وب وسارت اي اناا راو ةرت وبلا لوي زيدياس سيمو هنعإمهلهقيإ تاومإب

 باطخ ىلع اهو اهسْلَ و ديدشلاب اهسْدُنو اهسْدن ثرقو - كاست لاو ماو ونام ييتطمر

 نم ْمَسْنَتاَم ةفيذح أرقو  اًشَسْنَ وأ ةيآ نم َكلسْدَن امتهللا دبع أرقو - ملس و هلأو هيلع هللا ىلص هنااا

 مالسلا هيلع َليبرِبِج رماي نا وه و ابخسنب ؛رمألا اهخلاسناو اهناكم ىرخا لادباب اهلازا ةيللا خو اكسو ةبا

 اظفحب بهذي نااهءاسنا و لدب ىلا:ال اهباهذا و اهريخات اهَّسَنو اههسنب مالعالاب ةخوسنم اهلعج# ناب

 نموا اعم اهمكح و اهظفل ةلازا نم ةحلصملا هبجرت ام ىلع اهب ابسهذي ةيآ لك نا ىنعملاو برلقلا نع

 [اهلتمو وا]٠ باوثلل رثكا اهب لمعلا ةيآب يا دابعلل اهنمر يخ ةياب [تأن] «لدبريغ وا لدب ىلا امهدحا ةلازا

 هل هريخلا ىف هلثم ىلعو هنم ريخ وهامو ريخلا ىلع ردقي وهف [ريدَق 200056 *: هكذا الو

 امب ماعاوه و مهلْصُي ام بسح ىلع اهيزجب و اهربدي و مكروما كلمي وهف [ ضرالا و تشك

 خشن نم مهحلاصم ببسح ىلع اهربدم و مهروما كلام هنا مهل نيب امل  موسنم و قسان نم هب مكدبعتي

 هب مهدبعتي امم مهل ماما ره اميف هب ةقثلاب مهيصوي نا دارا ملعَت مل هلوقب كللذ ىلع مهررقو ريغ و تايال
 اهتبقاع تناك يتلا ءايشالا نم ىسوم ىلع دوبهيلا دابا بو ىلع اوهرتقي ا ناو مهيلع لري و

 فت نم و [ ٍ.ائبلاب رفا ٍلّدبي نمو ] كلذ رييغ و رمح هللا انا - اهلإ اََل لَعجا مهلوقك مميلع البو

 ازوراع نب ٌصاَخْشف نا نورت [ ٍلْيِبَسلا كلوش لص َنَقَث]|ءاهريغ حرتقا و اهيف كش و ةلرذملا تايالاب ةقثلا

 مكباصإ ام:اورت مل 1. دحأ ةعقر دعب رساي ىب رام و نامِهلا ىب ةفيذحأ اولاق نوهيلا نم ارقنو: سيق. نب ديز.و
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 نك صاروا
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 ”ب معمول مرسصموس 6 رو رمح م02 م مما ةروم هم

 ذعار الوقت ]) اود نهد يكب نمل اوك » رْيَح هللا دنع نم ٌةَبوَُمل اوقلأ و اوذما مهنا ولو

5 
 اوعمسا و اًنرظلا اووف و

 كيرقو - ملأ نم ناملعي ام و ةحلط أرق و انرصن ال مهضعب معز امك رسكلا وه و ترملا و ترهلا نم اناك
 ءارجا و جرف مهلوقك فقولا و فيفختلا ريدقت ىلع ديدشتلاب ملا و زمهلا عم ةرسك و مهملا مضب ءرملا نب

 امهنيب لصفلا و دحا ىلا ةفاضالا و نوذلا حرطب يراصب مه ام و شبعالا أرق و  فقولا ىورجم لضولا

 تلقياف -رورجملا نم زج راجلا لعج تلق - نمب رورجموه و دحا ىلا فاضي فيكتلق ناف - فرظلاب

 ةلرق يف مهلع هافن مث يمسقلا ديكوتلا ليبس ىلع اوملع دَقل ر هلوق يف الرا ملعلا مهل تبثا فيك

 زكا هذه نوع اسنم مهن هب اولمخي مل نيخن مهل ملعب نولمعي اوناك ول نافع رحس اق رمال و

 بتنك عابّتا و هللا باتك ذبن نم هيلع مهام الكرتف ةللانبإر اقتل رد] ن» نآوقلابوتعللا وشرب .[دوتما مل

 فاشن سل وت نلبس رع رو ع ا صرع [ نك هللا دذع نم ةبودمل ] * نيطايشلا

 ةلمعلا ترثوأ كركي تقلق ناكر - ماعلاب لمعلا . كرشل مهلهج هذكل اوملع دق و هيف مه امم ريخ هللا

 0 امك اهرارقتساو ةبوثملا تابث ىلع ةلالدلا نم كللذ يفامل تلق ول باوج يف ةيلعفلا ىلع ةيمسلا

 ذعملا نال تلق - ٌريَخ هللا ةيوثمل ليق ملا كللذل ميم ماس يف عفرلا ىلا بمصنلا نع
 هل دا سراج يبس فاديا وتمام أولو هلوق نوكيا وجو - مهلر يخ باوثلا. م يشل

 قوزمب ا نرينلوتير) طيف ووك مانا شع م نم وكمل ىيدتبا مث اونما مهْنْيَلو ليق هناك هل مافيا مهتاميإا

 انوا ابو» انف رتاج "ذيل ةلويزرلاذ قعر معلا مانيش مهياع ىقلا اذا ملس و هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل

 اماف اًنْيعَ ار يهو ةينايرس وا ةيناربع اهب نوباستي ملك الغلا هك تناكرو ةظيضتتواةطيفن سوس تاكا

 هب نوذعي مهو. ماس و هلأ و هيلع هللا ىآص هللا لوسرلا.هب اوبطاخ و هوصرتفا اًنعار نينمؤملا لوقب اوعمس

 أرقو - هرظتنا اذا رن نم [ انرظَنَأ ] ءوهو اهانعم يف وه امب اورما و اهنع نونمؤملا يخف ةّبسملا كلت

 هنربطاخخي اوناك مهنا ىلع اًنوُعار دوعسم ىب هللا دبع أرقو - ظفحن ىتح انّلهْسَأ ىا ةرظنلا نم اًنرظْنأ يبا

 ىلا ابوسنم انعار الوق اولوقت ال يا جوبا وه و نعارلا نم نيونقل اب ذعار نسعلا أرق و -ريقوتلل عمجلا ظفلب .
 مرسم

 [اوعمْساَو] * نعرلاب فصتا بسلا ىف اببس ناكو اذيعار مهلوق هبشا امل هنالب ,الو عرادك اًينعر ىذعمب .رعرلا

 ظل ال

 مكعامس نكي الو ةعاط و لوهق عامس اوعمساو وا - ةاعارملا بسلطر ةداعتسالا ىلا اوجاتحت ل ىتح ةرضاح ناهذأ و

 هذع متيبت ام ىلا اوعجرت ) ىتح دجب هب مترمأ ام اوعمسا و وا اًنيَصَع و اًمعمس اولاق ثيح كوبيلا عامس لثم

 يذلا و هللا ةنعل مكيلع هللا ءادعا اي لاقف مهنم اهعمس ذاعم ى ا لا

 متسل وا اولاقف هقنع نيرضال مل وهلاَو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اهلوقي مكذم لجر نم اهتعمس ىثل هديب: ي
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 كاوا م هللا نذاب :1 أ نم نبض 0 هجرز و 17 قبب و ابا ط :
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 نا:كللذ و - ةنامز يفو ةكلص دبع يك [ َسِيَلَس كلم ىلع 0 تناك يتلا ةنوعشلااو

 اهونود دقو ةّنهكلا ىلا اهنوقايو اهنوقفاي بسيذاكا اوعمس ام ىلا نومضي مث عمسلا نوقرتسي اوناك نيطايشلا

 ملعت نجلا نا اولاق ىتح مالسلا هيلع نامياس نمز يف كلذ اَسَقو سانلا اهنوملعي و اهنودرتي بستك يف

 ولاول وب سنال تست بو معلا اذهب آلا هعلم نامياسل تام و ناميلس ملع اذه نولوقي راسب

 ناقتعا نم ناميلس هب ْثَدَعَب امل عفد و ىيطايشلل بيذعت [ لميس رْفَك امو ] ٠ ةرماب يرجت يتلا

 نساعلا نومي ] « هنيودت و رحسلا لامعتساب اورفك نيذلا مه نيطايشلا نكلو ارفك دامس و هب نفيس

 ام مهنوملعي و يارحلا ىاع ففطع [نيكلملا يلع َلزَن امو ] * مهلالضا و مهءاوغا هب نردصقي [ ركشلا

 نايب فطع [ ترام و توراه ] * لزنا ام اوعبتاو يما اوُلْدت ام ىلع فطعوه ليق و  نيكلملا ىلع لزنا
 ناك هب ّلمَع و مهنم ةمّلعت نم سانلل هللا نم تبا رسمعلا ماع ره اههيلع لزنا يذلا و امهل ناملع نيكلملل

 نك رشلل الر شلا تفرع « ع «انمؤيم ناك هب رتغي الئ و هاّقوتيل نكلو هب لمعي الكل هملعت وا ةبنتجت نم و ارفاك

 نسحلا أرقو - ينم هناف همعطب مل نمو ينم سيلف هذم برش سف ربذلاب تولاط موق يلتبا امك « هيقوتل

 نئتح ادحا ناكاملا مآعي ام قلي م وعر لزخملا نا ىلع مالا رسكب نْئَكلَمْلا ىلع

 ادقتعم ملعتت الف [َرْمُكَت ف ] « هللا نص رابتخا و ءالتبا يا [ نقف ىحن املأ ]] هل الوقي و ءاحصني و هاببني

 نوفي ام ] * نيكلملا نم ساذلا ملعتيف يل دح نم هيلع لد امل ر يمضلا [ ملتي ] «رفكتف قح هنا

 ثفنلاك هيومتو ةليح نم نيجرزلا نيب قيرغتلا ىف اجبس نوكي يذلا رحسلا ملع يا [ةجوز وردرملا نيب 2

 0 ابررما و/ام التبا فالخلا و ٌروشذلاو ٌكلرفلا هدنع هللا ثدخي امم كلذ وحنو دّقعلا ىف

 امير و ةلاعفا م العف ةدنع هللا ثدحأا امير هنال [هللا ناب ال دحأ نم هب ردكم ىلاعت: هلوق ليلدب

 ينلا ةفساعلا ماعتك ماصا هب اذتجا نا ةيفو رشلا هب نيدصقي مهنال مهععخ د ا! و مهرضي ام نوملعتي و ثدحت مل

 نيطايشلا اولقت اس لدجتسا ٠ يل هارتشا م ىنا'دوبهلا ءالوه ملع .دقلو - ةياوغلا ىلا رجت نا ىمؤي ال

 كاد[ مهسفنا هب اورش ام سنجل و ]د نطو ضنا اهتمما عب قرف نم ةرخاآلا ىف ُهَلاَم ] ء هللا باتك نم

 أرقاو - دعب اميف ههجو ركذ دق نوثاسب ةلوح نالف ال بودر وف امر م وفات نسحلا أرق'و اهوعاب
 را د 0 2

 ولو فرصلا عنم ليلدب نايمجءا نامسا امه و تورام و ثوراه امه ىلع عفرلاب تورام و توراه يرهزلا
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 م :ةرقبلا: ةروس تلا تن دا ذقن © نيف ودع هللا ناك لدكؤم و ليج و هلسرو هقكلم و هلل اودع ناك نم
 © نونموي ) مهكر لد“ مهم قيرف ةدجن |دهع اودهع ملك وأ © نونتسفلا آل اهب رعي م كدذيب 2 31 00 ٠ 5م ” رييسمت «وم همعدا مو 5-2 - <

 - وى ب بوي ةرودام 2# دب مه 5و ريص ىرعس هم م

 هللا بنك 5 ل ا يوصل

 ومي ا ه7 26و62. فواح

 نيطيشلا اولَُت م ا[ © نوملعي ال مهناك مهروبظ ءارو

 هاداع نإ يناثلا و مهياع لزنملا ْمَسكِي و مهعفني ام هلازنا يف ةعيذص هل اوركش و هربحال اوغصنا ولف هيدب
 ةتقفاوملو نآرقلل نوهراك مهو هل اقفاوم و مهباتكل اقدصم نآرقلا كياع لزن هنا هترادع يف بمبسلاف دحا

 نرفا هيلا تأساو هكيذأ دقف ناف ىاداع نا كلوقك هل هّئقناوم نردحج# و هنوفرحب اوناك كلذل و مهباتكل

 ىفرياغتلا ةلزنم لزني فصولا ىف رياغتلا ناركذ امم وهو رخآ سنج ىم امبناك امهلضفل ركذلاب نكلملا
 ليئكيمو لعكيمك لئيم او لينك لئاكيم و ليعاكيمك ليئاكيم و راطنق نزوب لكيم كرق رو  تاذلا

 رهاظلاب ءاجف مهل بدع دارا [ نفل ٌردَح] * هيف ثطلخ يمجعالاب ثفطن اذا برعلا ينج ىبا لاق ليعكيمك

 مهر ةكئاملا لاب امف ارفك ءايبنالا ةرادع تناك اذا و رفك ةكئالملا ةرادع ناو مهرفكل مهاداع امنا هللا نا ىلع لذي

 نع و - ةَرهكلا نم نودرمتملا الا [ نوقسفلا اا ] « باقعلا تشا هبقاع و هللا ةاداع مهاداع نم ىذعملاو تفرشش|

 نبا نع و - ةريغو رفك نم عوذلا كللذ مظعا ىلع عنو يصاعملا نم عون يف قسفلا لمعتسا اذا نسحلا

 لزنأ ام و ةفرعن ىريشب اذتئجام ملسو هلاو . هيلع هللا ىل هللا لوسرل ءابروص ىبا لاق هنع هللا يضر شاع

 لها ىلا ةراشا نوكت نا نسحالا و سنجلل نوقساَعلا ىف ماللا و - ثلزنف اهل كعبتنف ةبآ نم كليلع

 لامّسلاوبا أرقو  اودهاع املك و تاذهبلا تايالاب اًورَمَكأ اذعن» فرذحم# ىلع فطعلل واولا [اَمَلُك وأ ]* باتكلا

 هللا ده: وظفت اوه نيدلا»ل) انبي ر فكي امو :ليق هنلكم اوقيجف قيفلا نىنحمب ليعشاغلا قل خيل ارازلا كش

 مهنم قاثيملا هللا ذخا مك و دوبعلا ضقن و ردغلاب نوموسرم دوبهلا و اردت و اودهوع يرق و - ةريثك ارارم

 لك يف مهدبع نوضقني مث مهنم تدهاع ىيذلا اوعي ملف هللا لوسر مهدهاع مك و اوضقنف مهثابا نمو

 م مهنم نال [ مهم قيرف] لاقو * مهنم قرد هَصَقَن هللا دبع أرقو - 0 [كبخلا] و » ةرم

 ابنذ قيئاوملا ضقن نودعي الف عيش يف نيدلا نم اوسيل و ةدروتلاب [ نوني ال مهرذكا لب ] * ضقني مل
 ليق و اهل نوذبان اهب نورفاك مِهعُم امل قدصملا هللا لوسرب مهرفكب منال ةدروتلا ىنعي [يللا َبْنك] هدب نولاجي الو

 ٌكش هيف مهاخدي ) هللا باتك هنا ام زمنا با ديقلت زمول ام ع هرافجن نارقلا هللا باتك

 لَم هذع مهضارعا و مهكرتل لثم مه مهروهظ ءارو هنبنو اودناع و اورباك مهنكل و لير فئذب مهملع نا ينعي

 اودبن مهذكل و ةنودرقي مهيديا نيب وه يبعشلا نع و هيلا تاغتلا ةلقو هنع ءانغتسا ربظلا ءارو هب ىمري امب

 اومرحت مل و هلاح اولحُي مل و بيهذلاب رآح و ريرعلا و جابيدلا ىف هرجردا نيفَس نع و - هب لئعلا
 علا يفتك وسمع ينعي [ َنِيطِحَّشلا اولد ام ] « اوعبتا و هللا باقك اوذبن يا [اوعجلا و ] هاما

 مع

 رجلا

3 8 



 ةرقبلا ةروس

 ءرمجلا

 ا ع

١ 

) 81 ( 

 2 2 عا ءاه ىو تاوءاحم صح ه 0 رو هوم 22 1 , عرسال <

 ع 0 54 5 مضصمو سم

 يا را و ده و

 ديجبتلا ةحزحرلا و هحضرم معي نأ و امهبموه نوكي نازوجيو -هنم لدب معي نأ و ةردصم نم معي هيلع
 ناف - فانهتسالا قيرط ىلع مهصرح ةدايزل نايب وه تلق  هعقوم ام [مهدحا نوي 1« تلق ناف  ءاجنالا و

 سايقلا ناك و ينمتلا ىنعم يف ول ر مهتداوول ةياكح وه تلق - مهدجلا كميرا لصتا فيك تلق

 نير هللا دبع :نإ, يور م هب نلغقتل هللاب فلج م دوج وقل دخلا طفل نيلس فرعي ارو

 لاقف يحولاب هيلع طبهي نمع هلأس و ماس و ةلآو ةياع هللا عئلع هللا لوسر جاح كفيف ر ابحا نم ءايروص

 نا اقيبني: ىلع لزنا اهنا اهدشا.و_.ارارمااناداع دقو .كب اًنمالإ ةريغأ ناك ول و:انودع' كاذ لاقف, ليئربج

 ليئربد هذع حفدف انيكسم امالغ لباب هيقلف هلئقي 5 © انتعيف رصنتخا هيركجس سدقملا تيب

 ليق و هنولتقت قح يا ىلعف هايا نكي مل نا و هيلع معطلسي ال هناف مككالهب ةرما مكبر ناك نا لاقو مالسلا ةيلع

 ةذيدملا ىلعاب ضرا هنع هّللا يضررمعل ناك هنا يورو - انريغ يف اهلعجف انيف ةربنلا لعجي نا نيلاعت هللا ةرما

 فكيف عمطنل اناو ك انببحا دقرمع اياولاقف مهمالك عمسيو مهيلا سلج# ناك و يوهيلا سرادم ىلع ةرمم ناك و

 دمحم رما يف ةريصب دادزال مكيلع لخدا امناو ينيد يف كاش ينال معلأسا الو مكتحل مكئيجا امهكللاو لاقف

 ادمحم عاطي انودع كاذ اولاقف ليئربج نع مهلا مث مكباتك يف هراثأ را و ملس و هلآ و هيلع هللا ىلم

 ام و مهل لاقف_ مالسلا و بمدغخلاب ىييجي ليئاكيم علا و باذع و فسخ لك بحاص وهو انرارسا ىلع

 ليئربجل ودع ليئاكيم و راسي نع ليئاكيم و هذيمي نع ليئربج ةلزنم برقا:اولاق ىلاعت هللا لص اهيقلزنم
 ارادعا ناك ءايهدهنل !اوادعرراكا نم و ارقمسلا نط رفكأ ونال و نيودعير امه اجف رلوقتر اشك ءاناكر كي رمخ. لقت

 انا: ىآص يبنلا لاقف يحرلاب هقبس دق ليئربج دجوف رمع عجر مث ةللاو دع ناك همنا اوطع ناك وتم وأ رتل

 د ردح شوو زنك ةييعبدللا نيذ ف ينكيأر دقل .رمع لاق: مع اي كبر فكقفاو دقل ملس و .هلاو هيلع

 لاربج اذ ليداق نوب ليوبجو ةزمبلا فدحب لبرج و ءايلا فذعب لئربَج و ٍليلَسْعَ نزوب ليئربَج ئرق

 ليقو ةمجعلاو فيرعتلل هيف فرصلا عنم و لعاربج نزوب لئاربج و ليعاربج نزوب ليئاربَج و ةديوش مالب

 هبحاص ناشل ةماخفهيف ةر دك قبسي مل امرامضا ينعا رامضالا !ذهوحنو نارقلل [ هّلََك] يف ريمضلا توبا اةمرم

 ىلع ] « هتافص نم كيش ركذب ميرصلا همسا ىع ىفتكي و هسفن ىلع لدي هناك هترهش طرفل لعجي ثييح

 ىاع لاقي نا مالكلا قح هات ايست وزيت [ لا فرب ]م هقول هطول [ كبت

 ناك نم يلوق نم هب تسلكت ام لك ليق هناك ةب م اىت امك لاغت هللا مالك ةياكح ىلع تءاج تلق - يبلذ

 ناهجو هيف تلق - طرشلل ءازج "ةلْزَن ةناف هلوق ماقتسا فيك تلق ناف - تا يدل ليردجل اودع

 نب تقفل اًةدضم ابانك لزن يسيح هتاىداعمل ةجو الو باتل لها رم ا ليكربج ئداع نا انتهنحخ)



 , 401092 ووعولا فتصحت كك

 ع9 )

 هرورط عال كمل - 52 0 32
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 0 058 هو ايرون. حاضإ - > + واوومر 6

 رابخا هنال تازح اء مر[ اهيا كرعمتك ةرك نا هلوقو » نايصعلاو رفكلا عا اوذا رئاس و هللا باكك فقيرحتو هب

 لقتل ةوذمت ول مهنال تلق - اومتي مل مهنا كلدردا ام تلق ناف - اولعفت نأ و هلوقك هب ربخا امك ناك و بسيغلاب

 وثكا مالسالا ىف نعاطملا ىلرا نم مهريغ و باتكلا لها نم ةواقان لكل و ثداوححا رئاس لقن امك كلذ

 دحا ةيلع عاطي ال رس وه و بولقلا لامعا نم ىتمتلا تلق ناف - كلذ َلَقَذ دحا مهنم. سيل و رذلا نم

 تيل هناسلب ناسنالا لوق وه امنا بولقلا لامعا نم يّنمتلا سيل تلق - اونمتي مل مهنا تملع نيا نمف
 ناكولو بولقلا و رئامضلا ىف امب يدحتلا عقي نا لاحمو ينمتلا ةملك تيل و ىنَمَت اولاق هلاق اذاف اذك يب

 تلق ناف:.- كلذ ءاولاق : مهذا::لقني ملو انبولق يف 'توملا انيّذمت دق اولاقل اوذمت و بواقلاب ينمتلا

 ىلع ءارتفالا نم نيملسملا اهب اولراق ءايشا ىم مهذع ىكح مك تلق -نوقدصي ال مهنا اوملع مهنال ةولوقي مل

 اولابي مل و تحبلا بذكلا الا هل لمحت الو هيف نيقدصم ريغ مهنا ارملغ ام كلذ وفار ارفاق عش ركتاواولا

 نيقداص اونوكي نا لامتحا عم دانلعف دقو بولقلا لاعفا ىم ينمتلا نا اولوقي نا نم نوعذتمي فيكف

 نوكي نا لامتحا عم قدصيف ناميالاب هسفن نع ربخي لجرلا ناك و مهرئامض نع مهرابخا و مهلوق يف

 [ مهد و ] » مهل ديدهت [ َنِيماظلاب مِيلَع هللا و ] ٠ هيلع عاطلا ىلا ليبسال فاخ رما هنال ابذاك

 ناف - صرحا مه ةالوعفم و ظافحلا اذ !ديز تدجو مهلوق ىف نيلوعفم ىلا يدعتملا ملع ىنعمب دجو نموه

 ةلواطتملا ةويحلا يه و ةنيونم ةريح دارا هنا تلق - ريكنل اب [ ةريخ ىلع ] لاق مل تلق

 ىنعملا نيلم لطمب ةناوكرشا»م َنيدْلا نم و ] ٠ ةويَحلا ىَلَع يَبَأ ةءارق نم عقرا اهب ةءاوقلا ثناك كلذل

 تلقت سانلا تحت اوكرشا نيذلالخدي مل 3 تلق ناف - سسانلا نم صرحا سانلا صرحا ىئنعم نال

 ةلالدل فذحف اوكرشا نيذلا نم صرحا و داري نا زوجي و - ديدش مهصرح ىنالركذلاب اودرفأ مهنكل و ىلب

 مهصرحتف ايندلا ةريحلا الا نوفرعي الو ةبقاعب نونمؤي )ل اوكرشا ىيذلا نال ميظع نيبوت هيفو هيلع سانلا صرحا

 اقيقح ناك دازخلابوقتم, وهو, اباتك: هل نس ..صرحلا ىف ا مهيلع .دازاباذاغ ١ ممتنع اهنال ادعباقسيا 3 لهيلع

 مهنا مهلاحب مهملعل اوملع مهنل تلق - نيكرشملا صرح ىلع مهصرح داز مل تلق ناف - ميبوتلا مظعاب

 نولوقي اوناك مهنال سوجملا اوكرشا نيذلاب دارا ليقو - كللذ نوملعي ال نوكرشملا و ةلاحم ال راخلا ىلا نورئاص
 لاس رازه يز مجاعالا لوق وه هنع هللا يضر سابع نبا نع و - ناجرهم فلا و زوريف فلا شع مهكولمل هديل 4 - 0.
 ل 3 5 مدي اخ

 اًنم امو هلوقك فوصوملا فذح ىلع مهدحا دوي سان مهنمو يا أدتبم م اوكرشا نيدلا نم و ليق,و

 سو ماس ىل ريم وسو . 6 ومر مم و سم اعل هه

 [وه امو] يفر يمضلا و هدللا بر يزع اولاق مهنال دوهيلا ىلا هيراتص ذه يولع اركز قيل ولهم فله
 مومو ه٠

 لد اماريم فلا ليقو - ةريمعت راخلا ع ند هحزحزي نمب مهدحأ امو يا هحزحزمب قفاف ( رمعي نا ]و ءرهددأل

 ةرقبلا ةروس
 ا
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 عرج ١١

 نإ



 ياو رع
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 يامل

 0 و و ُط م62 عنا هز صعام عا 2 11 سار س قو د 0 مىودوم س و42 م مهر 21 و7 ._ر

 نولتقت ميلف لق مهعم اذن اقدصم قحلاوهو هءارو امب ب, نورفكي و انياع لزنا امب نمو ا

 اىآ مممتسس

 هه طا وو ه مس | هم هو مر س همم مدودظ .

 ١ لجعلا هيو ير مكداج دقَل و © نينمؤم مد نإ ُلبَك نم هللا ءايبنأ

 7 2 هررصم و موج م مع ا هدمص م

 اولاق اوعمسا و قب ملا 3 0 رولا مكفوف اًقعفرو مكاديم 52 ذاو © نوملظ ملنا و

 7 نب عل يس < حج هاا
 ل مهرفكب لجيحلا مولُف يف اوبرشأ و © يصع و انعمس هه . م 5 ٠ 0 هم -ق

 © نيقداص مك نأ تر سانا نود نم ةَصِلاَخ هللا دنع رخال راذلا م مل تسلك نار لك .و سمو ةمدد 6 ©« ضإ 2 1 2. ورع ا 6 3 وصلا هر تنق 17
 َِط هه متي 6. 40 م هموم 1 مهام

 ميدي رذملي نلو :ديأ تسمدق اهب |!دبا ةرذملي

 اولاق يلا [ همر امب نورفعي و ] ٠ ةدروتلاب ديقم [ اًنيَأَع لأ امب مؤذ اولاق ] باتك لك نم هللا :لزنا اميف ساد مر و

 مهتلاقمل نر هيفو هل فلاخم ريغ اهنم [موعم امل اًقدصم 2 ء ةدروتلا ءارو امب نورفكي مهنا لاحلاو كلذ

 ةيروتلاو ةبروتلاب ناميالا مهءاعدا عم ءايبنالا ,هلتقب مهيلع ضرتعا مث اهب اررفك دقف ةدروتلا قفاوي امب اورغك !ذا مهنال

 اهعضوم ريغ ةدابعلا نوعضاو مقنا و لجعلا متدبع ىا الاح نوكي نازوجب [ نوماظ متداو ] «ءايبنالا َّلتق عوسُت 3

 عم لولا عم تسيب ةدايز نم هب طْيذ امل روطلا عفر رك و « ملظلا متداع موق مقنا و ىنعمب اضارقعا ىوكي ناو
 ثلق ناف - كرما [دْيَصَعَو] كلوق[اًنءْمس اوُلَق]«ةبروتلا ىف هب مُثرما ام[ اًوعمسا َو] ٠ ديكوتلا نم هيف ام

 ةعاطو لقت عامس مكعامس نكيل و اوعمسا مهل لاق هنا تنيح نم هقباط تاق - مهباوج هلوق قباط فيكن

 هتدابع ىلع صرحلا و هببح مهلخادت يا [ لجعل موف يف ويرش و ] ء ةعاط عامسال نكلو انعمس اولاقف

 [نوففي] هارب يف أَ ام نوفك بارشاإ لكمل ب وُ ف لوقو مفصلا :برثلا لخادتب امك
 رمالا ةفاضاو - ليجاجعلا ةدابع ةدرونلا ىف سيل هنا ةدروتلاب [ مكُدَميإ هب ْمُكرمأب امسْدب] * مهرفك بسسب
 ْمْدُك نإ ] هلوق و ٠ مميلا ناميالا ةفاضا كلذك و ترمأت قرع نسخ موق لاق امك لت :اقنامللا قا

 ٌراَذلا- نم لاحلا ىلع بصن [ ٌةَصِلاَخ ] .زييزخارفاودبا وح جقاو تاك ايم كليف [ نطل

 َلُحْدَي ْنل مكلوق مص ْنإ ينعي قح اهيف مكاوس دحال سيل مكب ةصلاخ مكل ةملاس يا ةذجلا دارملا و ةرخالا

 نقيا نم نال [ توما اوُنمَتك] ٠ نوملسملا مهو دبعلل ليق و. سنجلل [سّنلا و ادوه ناك نم الإ جلا
 امك بئاوشلا تاذ رادلا نم صاختلا و ميعنلا ىلا لوصولا ةعرس ىذمت و اهيلا قاتشا ةنجلا لعا ىم هنا

 هنبا هل لاقف ةلاغ يف نْدَغّصلا نيب فوطي هذع هللا يضر يلع ناك - يور ام ةّنجلاب نيرشبملا نع يور
 نع و - توملا طقس هيلع ما طقس توملا ىلع كوبا يلابيال ٌينب اي لاقف نيبراحملا يزب اذه ام نسعلا

000 

 ينعي مدَق نم مافآ ال ةقاف ل ىلع ءاج بيبح لاق رضُتحا املف توملا ىتمتي ناك هنا:هنع هللا يضز ةغيذح

 وغلا بحي ةرشعلا ىم دحاو لك ناك و ةيزح و ادمحم ةبحالا ىقالا نا نيفضب رامع لاقو  يذمتلا ىلع

 يقب امو هناكم تامف ةقيرب ناسنا لك صغل تومل ا اوكمت ولا ملم واعلأو هيلع هللا ىلم يجنلا نعو - هيلا ن و

 هاج امبو دمحمب رفكلا م راذلا تابجوم نم اوفلسا امب [ مهيد ْثمدَف امي ] « يدوهي ضر هجو ئلع



 كت

)49( 

 رس

 و طاع رج بءاطسااعي هرب هر 1 . 5 ه. ره ىو ع عوج دع هءومورو هرم م
 قيصمإللا ذلع ب بذي حلاجاملووإ يلمزتالم ايا مهرفكب هللا ميدعل لور تفلُم راًديولَق اولاق و

 ىلع هللا اعل 2 هب اووفك اوكرع ام مهءاج املق رت م و سل سا ىلا ريسشم عمم هوم هودمص م -ةممد ىيوالو م هوم

 يللا 2 1 + دعا
 م ريو

 0 ئآ 0017

 ؟ هو مما و 55 "01 | 52 22 0 عر 1 4 011 3 4 ١
 [ فلغ ]ءيرهبا تععطق نارا اذهف ينداعت ربيخ ةلكأ تلازم ةتوم دنع ملسو هلا و ةيلع هللا ىلص لاقو

 هلا و هيلع هللا ىلم دمحم هب ءاج ام اهيلا لصوتي ال ةيطغاب ًةاَشغم ٌةآبج و ٌةقلخ يه يل فلغا عمج
 نايم راو ديلا انوعدت امم ةّنكأ يف اًنبولف مهلوقك ىتخب مل يذلا فلغلا نم راعتسم ةبقفت الو ملسو

 مهلذخ و مهذعل هللا ناب قا لوبق نم ىكمتلا و ةرطفلا ىلع تقلخ اهنال كلك ةقرلخ“ مهبولق نوكت

 فاطلالا عمل كلذب اوببستو ةرطغلا نع غئازلار فعلا نم اوثدحا امب مهبولق اوفلغ نيذلا مهف مهرفك بسبب
 مهناميا وه و ةديزم امو نونمؤي اياق انامياف [ نونمْري ام يلم ] ٠ نينموملل و مهناميا عقوتملل نوكت يتلا
 انبوباق نا فاق عمج فّأُع فيفخت فلق ليق و مدعلا ىنعمب ةلقلا نوكت نا زوجب و  بادكلا ضعبب

 تتعود يد د الاي راق ىذا يروا را ةريغ نع اندنع امب نونغتسم نسف ملعلل يع

 تلق ىناف - لالا ىلع ًاقدَصم ئيرقو - هفلاخت ال مهباتك نم [ مهمَماَمل ٌقَدَصم ] « كرقل اا وه [ هللا دنع

 لزقب باتك نمر هقو دنع ناحل بالا عصق طم ركل بفضوازل تلق وتدل نع! مدين زجن فوك
3 6. 

 نوديفسُي ] ١ كلذ هبشا امو تين بنم دار ضجة ظفتم كارو تلو

 ا : ثوعبملا يدخلاب اذرصنا مهلا اولاق مهولتاق اذا نيكرشملا ىلع نورصنتسي د [ ارك يذلا ىلع

 قيدصتب جرخب يبن نامز لظا دق نيكرشملا نم مهثادعل نولوقي و ةدروتلا ىف هتفص و هتعن ,دجن ىذلا

 ميقم تعبي ايبن نا مهزوفرعيو مهيلع نوحتغي نوحتفتسي ىنعم ليقو - مرا و داع َلتق هعم مكلتقنف الق ام
 لأسي رار هستسا و يبريعتسا ىف ىيسلاك مهيلع متفلا مهسفنا نولأسي يا ةغلابملل ىيسلاو  هناوا برق دق

 اًدرحو اًدسحو اًيغب [ هب اورَقَك ] قأا نم [ اًوُقَوَع ام مهءاج اًمَلَف ] « مهيلع متفي نا اضعب مهضعب
 مقا ةنعللا نا ىلع ةلالدلل رّمضَملا عفوم رهاظلل اعضو مهيلع, يا [ نيرفاكْلا ىلع ] ٠ ةسايرلا ىلع

 لعافل ةرسفم ةبوصنم ةركن [ ام ] ءاهلوا الوخد هيف اواخديو سنجلل نوكي نازوجي و  دبعلل ماللا و  مهرفكل

 [ يغب ] ءاوعاب ىنعمب [ اورّتشا و ]« اورفكي نا مذلاب صوصخملاو مهسفنا هب اورتشا ايش سُدب .ئنعمب سُنب
 ىلع ةردسح يا لزني نا ىلع وا لزغي ىلا [ َلْْكِي نأ ] 2 وفشل وعبد, مه: اذ هلم !دسح

 بقي اًوابف ٠ « هّلاسرا هّنمكح ىضنقت و [ ءاَشي نم ىلع ] .يحولا وه يذلا [ هلّضف نم ] هللا لزنيب نا
 دعب دمع#ب اررفك ليق و هياع اوَعِب و قحلا يبنب اورفك مهنال ياقوت بضغب ءاقحأ انراصف يضع لع

 قلطم [ هللا لرد امب ٠] مهرفك عاونا رم كللذريغر كول هللا دي مهلوق و هللا ىنريزع مبلوق دعب لبق و. ئسدع
 م

 ؟يقزقملا روس

 اما ع
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 باَدعْلا 5 21 هالمو ]حام 0 5 | س6 ا ل لوك عارم - وسمم2 مه ر 0

 عا نودري هتيعلا ا © اًيندلا ةويحلا 0 5 الإ 0 كلذ لعفي م ءازج قى

 وم و 38 0 ما

 مهلع ففوخي 7-1 ةرخلالا اهندلا. ةريحلا ارك يذلا كيل 6 نولسحي نع ؟لطاكيا هللا "سير
 2 ل

 21 سدرسإ مهام ع موو دمع ماو” رص دسم

 با ىسيع اي و 6 دعب نم 0 م 0 اذنيتا دقلو © نورصكخي مهلالو بادعلا

 6 ”دسأ ووو 6 5مرعم معمم مانع ل 01 صصمو»م ليعم داق 3 2

 بهي 20 هم 5 < م عمان < 2م

 ىتح هل اوعمج نيقيرفلا نم لجر رس اذا و مهوجرخا و مهرايد اوبرخ اوجاغ اذا و ةئاغلح عم لتاقي قيزف

 ميلاتق انيلع مرح و مهيدغن ىا انرمأ نول وقيف مهنودغت“ مث مهنولتاقت فيك تلاق و برعلا مهتريعف ةردفب
 ليف ز -ريضنلا ىنب ءالجاو مهرسا ر ةظيرف ينب لتق [يرخلا ] و * انءافاح كل 50 ييستسف اذكل و

 يومي و نودرت كيرقو -دشا هنايصع نال باذعلا نشا ىلا كلذ مهنم لَمَف ْنَم قر تروم
 و ادم وو جرم

 كللذك و مهنع عفدلاب دحا مهرصني الو ةيزجلا ناصقنب ايندلا بادع [ مهنَع فشخب 14 ] <« ءاكلاو ءايلاب

 رو من

 7_0 افعلا سم ةعبتا اذا افق لاقي ود ةدحاو ةلمح اهايا داتا ةدروتلا باثكلا ] * ةر ةرخالا بادع

 ملا 'ىلاغت هلوقك لسرلا نم ريثكلا هرثا ىلع اذلسرا و ينعي دانا .ةعبتا !هبثءاغق او فتدلا

 70 5 نامل 00 001 ليومشا و 57 مه 1-7

 [ ميرَم ] و + عوشيا ةينابرسلاب [ ىسيع ] ليقو + مهريغو ىيحتب و اًيركَر ذر ا كرواو شما )و عوماتادو

 رْيَإل تلق « ع ةبرر لوق رسف هب و لاجرلا نم ربل ءاسنلا نم ةّبرعلاب ميرملا لهقو - مداخلا ىنعمب

 تبث امك ةيذبالا ىف تبثي مل ءافلا متغب اليعق نال لعْفَم ىيبوعذلا دنع اير عززويوذ» + مير هلططت 8

 ضربالا و ةمكالا ءاربا و ىتوملا ءايحاك مجحلاو تاحضاولا تازجعملا [ تنيبلا 3 201101011

 هلام نب يندجآ يذلا هاا وبعل لاقي ةاوق اذا ميجلاب هنجأ هنماو 22007 كرق و - تابيغملاب رابخالاو

 سدقلاب افّصَو و قدص ٌلجرو دوجلا متاخ لوقت امك ةسدقملا جورلاب [ سدا و * رقف دعب يندجراو

 كرماوطلا ماحرا الو بالضالا همضت مل هنال ليقو - ل بيرقتلا و صاصتخالاب هفصوف ل 2ك نلاقالماك

 يذلا مظعلا هللا مساب ليق و انو ن 0 4 و نارقلا ىف لاق امك ليجنالاب ليق و ليئربجب ليقو

 . 7 مكداجاَملكف ١ ار مهانيتا ام مكءايبنا ليئارسا ينب اي انيتا دقل و ىنفعملا و ةركذب :ئتوملا يحب

 نم بيعقلا و خيبوتلا ةزمه هب تقلعت ام و داغلا نهب طسوف هب ناميالا نع [ مثربعَتَسا ] * قلاب  مهنم

 ةغاقعل ءافلا لوخد و كللذ ئلع مهختو مث مقلعف ام متلعفف مهانيتا ام مهاذيتآ دقلو ديري نا زوجي و مهناش

 رمالا نال ةيضاملا .لاحلا دارت نا نيبجو كاع وه تلق - متلتق اقيرفو ليق اله تلق ناف -ردقملا ىلع
 نومموتحت .مكنال دعب 0 اقيرف و" كري نا و بولقلا ىف ةريوصت و :سوفنلا ىف هراضحتسا : ديراف. عيظف

 ةاشلا هل متممس و ومر كلذل و مكنم همصعا ينا اول. مانو هلا و هيلع هللا, عيلصا دمتم" لت لزج
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 مم مم مه اس 6 ند نيا رمت نا وو ا م ا ا 0 ساض مريضا سم حيا
 َقاَدِيم اندخا نأ و © ع اهيف 00 ةدجلا 0 كلثلوا تل 5 اخ

 5 21 2 5 و ه- 0

 نوح إو © 25 معانا هنا اليل ل ديا 3 ط 5-5 1 25 1 ندم ب ه6 مرسوم لى مرو د 5 0
 مح هو 37 يي هطؤم ى م 92 3 مري تا مذ صعون مود - 2 2 2

 هم 7 6٠ همزع2 ءمرعس 0 3 هدو هم ممع 6م ٍ 21 هدادوو م 0

 2 6 26 00 ص ءوومرمص 00 سدو ص ف هومر سو 00-206
 صضعحب 5 و بنكلا ضعبب ا 75 8 0 وه و مهرداغت ىراسا

 م مرر

 ينل ىذعم يف رابخا [ررججعتا ال[ ٠ ةطيحملا ةئيّطخلا يبف رانلا هلخذ [ اهب لمع نم هنا فريخا و

 ىلا عروس هناك ةنال يذلا و رمالا مرض . نم خابا وه ورمالا ديرت |!ذك هل لوقت نالف ىلا بصهذت لوقت امك

 اضيا يباع ٌلديو لوقلا ةدازا.نن» دب الو اودي ال يبا و هللا دبع ةءارق هرصنت و ةذعرجخب وهف ءاهننالا و لاثتمالا

 باوج وه ليقو ءاوفسحنا و وا اناسحا ٌنيدلاولاب نوفسحت,ورارقي نا'امإ [اًناسحا نيدلاولاب و ] ةلوقو » اًوُلوق و ةلوق

 ءانعم ليق و  نودبعت ) مهيلع انسقآ نا و ليق هناك مسقلا ىرجم هل ءارجا َنيئارسا ْينَب قاتيم اًنددَحأ هلوق

 نأ هللا دبع ةدارق هيلع لدي و.« ىغرلا ٌرضحا يرجازلا اهبآ الا «عم هلوقك عقر نأ كتفذح اًماف .اردبعت ال نأ

 ليق هذاك قاثيملا نع الدب لعفلا عم نا نوكت نا و ةرسغم هيف نأ نوكت نا اودبعت.ال نا .لمتحي و اودبَعَت ال

 الوق ( اًفَسَح ] * بسيَع مهنال ءايلابو ب اوبطوخ امل ةباكح ءانلاب ئرقو .مهديحوت ليئارسا ينب قاثيم انذخا

 قيرط ىلع [ مثيل مث ] «.ىرشبكر دصملا ىلع ىنّسح و انسخ ئيرق و -هذسح طارفال هسفن يف نسح وه
 سدورب م ب6 يوم

 [ قوضرعم منن و ] * مهم اوهلسأ يذلا مه ليق [ مُعْنمِهلَفلا ] * هومتضفر و قاثيملا نع متيلوت يا تافتلالا

 كلذ لعفي ل[ ُْكَسْعلا ءنجرخت و 'مكءاسد نوكفست 9 ] * ةيلوتلا و قيناوملا نع ضارعالا مكتداع موق متنا و

 هنال هسفن لتق امناكف هريغ لدق اذا ليقو انيدوا الصا هب لصتا اذا هّسفن لجرلا ريغ لعب ضعبب معضعب

 ناف كلوقك اهيلع [ َنْوِدهْشَت مُكْناَو ] * همرزلب مكسفنا ىلع متفرتعا و قاثيملاب [ مُثررفأ مث ] * هنم صنقي

 « قاثيملا اذهب مكفالسأ رارقا ىلع دوبهلا رشعم اي مويلا نودهشت متنا و ليقو -ابيلع دهاش اذكب هسفن ىلع رقم
 هدمص جو

 مهرارقا و مهحم قاثيملا دخا دعب ىناودعلا و ءالجالاو لثقلا نم مهيلا دذسا امل قاعيتسا [ ءالؤه مندا منا ]

 ىنيرقملا كلوا ريغ نورخآ موق مكنا يذعي نودهاشملا ءالوه كلذ دعب مننا 0 ىنعملاو - مهتداهش و

 لب [ ]و هدب تجوخ ينل جيلا رغب تجر لت اك تاذاي ةزنم ةفهلار دغكل

 نورهاظتت و اهماغداو ءاتلا فدحب نورهاظت غيتوق و -:نيدلا“ى ,ئنعمب لوصوم ءالوه ليق و ءآوه كلا ' ةلوقل

 صوم ه6 ريبمو و 20070

 [وه ] و » ىراَسأ و ىرسا و مهردافتو مهردغت عيرقر - مهيلع نونواعتت نينا وربطت ىذعمب نورهظت و اهتابناب
 م7 ودم <

 د [ باَتكلا ضب نوُدمْوُتكا] * * مهجارخا ةريسفت امهجص وكي نا زوجي و ناشلا ريمض

 لك ناكف ج رزصلا ءافلح اوناك ريضُتلا و .سوألا ذاقلح اوناك ةظِيرف نا: كللؤو -ةالجالا و لاتقلاب: نا [:ضخبب



 هوك ةروش
 رجلا

 75 ع

 فمنلا

 نإ

 ( هه )

 مروا م مهي مو 0 م مما رب مم رمموص ل جر 1 527 000

 ق مه مج روم ساو تيس 5 نام ا ةموعدمص م سما

 7 ّبشفلا 30 ىيدال ليوف © نيزطَي ل ه نإ و و ينام 9 بشل 57 و

 تبإو هديا كهس هه هم 3 ى.4 ”مررمددس 2ع

 انج م لمد مهن تنك انج ل ليم * يق نم هي اروكشمل هللا دلع نم اذه نولوقي مث

 س مات  هررص هوع مهووس ىو

 هللا بلو 8 |ادهع هلا دنع متدخت | نق كر دعم م ًّ | راَلا ل 9 اولاق و © نوبسكي

 ا را لكاض صاصأ م رماح مص ممرورعم ىع 9

 0 مولا كيس 0 ايس انا جام

 يفوه مهلوقر هب مهتجاح# اولعج هباتك يف مكبر لزنا امب مكيلع وجنس مر دع هب مكوجاحُيل] * دوهيلا

 [ ملعب ]« دحاو ىنعمب اذكه هللا دنع وهو اذكه هللا باتك يف وه لرقت كوتا هللا دنع ةجاسمم !ذكه مكباتك

 نونسحم )ل [ نوي م مومو ] * ناميالا مهناعاو رفكلا مهرارسإ كلذ نمو [ َنوُدلْعي امو نررسي ام ] .عيمج

 نم هياع مهام آلا [ينامأ ا 10 ٌباَثكلا ىنوملعي ]ل ] * اهيف انم اوققحتي و ةدروتلا اوعلاطيف . بمتكلا

 مهينمي ام و مهل نوعفششي ءايدنالا مهءابآ ناو مهاياطخب مهذخاوي الو مهمحري و مهنع رزقنا كا مهيناما

 اهولبقتف مهئاملع ىم اهوعمس ةقلتخم بميذاكا ذا ليق و'ةدردعم امايا آلا مهسمت ال راذلا نا نم مهرابحا

 ليقو  هتقلتخا يل هنْيَدمَت ما هّنيور ىبش اذهأ هب ثدح كبش يف بأد نب يبارعا لاق - ديلقتلا ىلع

 رقي ينمتملا نال ردق اذا ىنم نم قاقتشالاو « ةليل لوا غلا مجضاتك يلفت دعب غيم ةلوقإ نص :يوزوقي امآلا

 نم يناما الا و اذك دعب اذك ةملك نا ردقي يراقلا و قلتخملا .كلذك و هانمتي ام رزحب و هسفن يف

 ناقيتسالا و ملعلا عم فيرحتلاب اودناع ىنيذلا ةاملعلا ركذ * فيفختلاب ينامآ عرق و - عطقنملا ءانثتسالا

 يماعلا ىلع و ةملعب لمعي نا ةيلع ملاعلا نال ءاوس لالضلا ىف مهنا ىلع 0 يذلا .ماوعلا مث
 -مهدرو<

 نموشد م و [بشفلا نوبي ] * او يب حسو

 كنا عرش 00 قدم 0 اوناك دهاجم نع و. لجعلا ةدابع مايا ددع اموي نيعبرا [ _ 0 1

 هلل 8 ممتد انا ةريدقت فوذحمب قلعتم [هللا فاي ْنَلك] ءاموي ةنس فلا ّلك نكس ٍبُرَحُن امذا و ةنس

 رويرقتلا ليبس ىلع نثاك نيرمالا يا ىنعمب ةلداعم نوكت نا اما [ مآ ] راع ا سرح نلف !دبع

 هلوق وه و يفنلا فرح دعب امل تانثا [ لب ] «.ةعطقنم ىوكت نأ زوجي و - امهدحا نوكب ,عقاو ماعلا .نال

 ١ تسون يقول هياخو ةدقسوم سكك يا راذلا انمي

 و- ةبوتلاب اهنع صفتي مل و ودعلا طيح امك هيلع تلوتسا و كلل [منَنيَطَح هب ثطاحأ و] رئابكلا نم ةريبك

 لاقف ىسعلا لجر لاس و  هتعاط نم. يملغا هبنذ ناك .ةطاحالا ىف..ليق و هتائيطخ .و. ةاياطخ كرف

 اهنع هللا اهيف ئبن ةيآ لكف :فييصملا ىف زظنا ةئيطخلا ام يردت ام و.ةيحل اذ كارا لآ هللا ناديجس
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 00 6 قش كا 0 ل نسمي تأ ا ملا هلم ةعسوا املا امرا "و نا هنمر 5 امل ةرائيحلا 2
 م ض وعم هرب ماض هج 0 دم ض

 دق و مكل لمي ف نتتط 1 و نيت ل ل
 اي حلا يب

 سوربشمم مهرب ما ربورتسمل 0 عمم سمر و 2 هد هزم هز 327 ١و:ه1 ++ 22

 اوقل اذا و © نوملعي مه و وقع ام دعب نم ةَوفرحم مث هللا مك .نوعسسي ممن قير نأ

 نه رو مد -- م2 عوض

 مكيلع هللا مذف ام منول ١ الك سني ىلإ ٌمُهضْعَب 3 اَذإَو © انما ارق وكما نبذل

 اممإ و ةراجتحا يلع اقطع لادلا بصنب .شدعالا ةءارق هدضعت و هماقم هيلا فاضملا ميقا و فاضملا

 اهنم ىسفقا رهوجت# وا ةراجحلاب اهببش اهلاح فرع نم نا ىنعملاو  ةوسق نشا اهسفنا يف يهرا ىلع

 مَآ ليق مل تلق ناف - ةراجحا نم ىسقا يه لاق وا ةراجح اب اهببش اهفرع نم وا اثم ديدحلاوهو

 طرف ىلع ّلداو نيبا ةنوكل تلق - برجعتلا لعف و ليضفتلا لعفا هذم جرخب امم ةوسقلا لعف و ٌةوْسَق
 تدنشا ليق هناك ةنشلاب ةوسقلا فصو دصق ىكلو ىسقالا ىنعم دصقي ال نا وهو رخآ هجو و ةوسقلا

 ميرك ديز كلوقك سابلالا مدعل هياع لضفملار يمض كرت و ٌةرَسَق كرق و ةرسق نشا مهب ,ىلق و ةراجحلا ةوسق

 را هلوقلر برقت و ةلا ةدش يف ةراجتحا ىلع يوم سس

 هلوق اهنم و ةقراغلا مالا اهصزلت يتلا ةلقثملا نم ٌةفقخملا نإ يهو فيفختلاب ْنإَو ترق و- 06
 وه 2<

 ققشني [ فمي ] ءٌرجفْنَيرانيد نب كلام أرقو - ةرثكلاو ةعسلاب مّفتلا [رجفتلا ]و «ٌعيمَجَ َلُكْناَو ىلاعت

 قشنيام اهنهو ريزغلار يثكلا ءاملا اهذم ققدتي ةعشاو قورخ هيفا ةراجتحلا نم نا ئنعملا و نشمعالا أرق هب و

 [ةيشخلا]ر « اجلا مضب عيرقو  لبجلا ىلعا نم درتي [طببي] اضيا ءاملا هنم عبذيف ضرعلاب وا لوطلاب اقاقشنا
 ام لفت الرو قاقنتال اةلؤه؛بولقرو:اهيف ديري ام: ئلع عذتمت ال ,اهنا:وأ نئلاعت اللا نطمال اهدايقنا عورات

 مررس ه س

 مآسو أو ةياعيللا 0 زور وباسل هستتالكسأ)..ةيضاعتراجإ هدم سي سرقو- ف و

 2و 000 533 رنا 14 1

 مث ] ةدروتلا نم ةنولتيام وهو [ هللا مالك 71 ميم نس ومس هن[ يف 3 ىلإ

 نيراتخملا نييعبسلا مم موق ناك ليقو - مجرلا ًةبآو ملسو هلآو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر ةغص اوفرح امك [نوُمر

 نا مقعطتسا نا هرخآ يف لوقب هلل انعم لولاق لق نكرنرو :هيارسلا ارو وروظلاب تسر للكو اريمج هللا مالك اوعمس

 هرمبف ام دعب نم [ولقَع اص دعب نم]» للا لَك ىيرقو - ساب ال اولعفت اذ متُئش نا و اولعفاف ءاهشلاا هذه ارلعفت

 ءاره رك نا ىنعملاو نورتغم نوبذاك مهنا [ نوملعي مهو + هنح“ يف ةببش مهل قبت مل و مبلوقعب هوطبض

 ناو قعلا ىلع مكناب [اَذمأ ] مهوقفانم لاق [اواك ] دوههلا ىنعي [اوقل ذا و ]ع كلذ يف ةقباس ميلف اوفرحو

 نيبتاع [ اولاق ] اوقفان ىيذلا [ ٍضعب ىلإ ] اوقفاني مل نيذلا [ مهَضعِب الخ اذاو ]هدير رسولا وه !دمديو

 مهنوري مهباقعأل نوقفاذملا لاقوا دمحم ةفص نم ةئروتلا ىف مكل نيب امب [ مُيَلَع هللا َمَدقاَمب مود دعت 1] مهيلع

 نوقفاني و نينمؤما نوقفانيف مهباتك يف اًنيش مهيلع اوحاغي نا م, اء اراكنا مهنوثدحتا مهنيد يف بلصتلا

 م



 رقبلا ةروس
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 2و مم تمص هس راجت اه 20 52 مل ةدذس مرمر 6 م2 و

 وسقف نشا وا لا يدف كلذ دعب نر مكيولق كنسف مد

 اباطخ ىنوكي نا اماو فسعبلا اوركْذَت ل ىتح صاصتخالا مدعل اهلك .سفنالا ءايحا و ىاعردق ةدححاو سفن

 ةنايحا يف 50 مو ءادكبا هايحا اله تسلق قافغ ماس و هلأو هيلع هللا ا هللا لوّسز قمر قف نيركفملل

 منذ يف امل كلذ طرش امنا و دئاوف و مكح طورشلا و بابسالا ىف تاق - اهضعبب هّبرض و ةزقبلا منذ

 ىف امو بماطلا ىلع ةبرقلا ميدتت نسحب راعشالا و 00 باستكا و فياكتلا ءادا و برقتلا نم ةرقبلا

 لما وا لاثقض) ىلا ةعراسملاا و:ديدسلتلا“: تكف يف ىنيرخال و مهل تفطالا نم مهديدشتل  مهيلع نيدشتلا

 ةلادلاو ةحبارلا ةراجنلاب مينيلا عفن و لاوس ريثكت و شهتفت ريغ ىم روغلا ىلع اهماسترا و ىلاعت هللا

 نم ةتقيقدت ىاع عاطي الو هبنك ماعي ال امب يزابلا ليبضعت و كالوالا ىلع ةقفشلاو نيدلاولاب رجلا ةكرب ىلع

 هراتخي ناو هب برقتي ام رايتخا يف قوختي نا'هبر « ىلا تفرقتملا (قح نشف نا .نايب و اءانكحلا مالك

 امك هنمثب يلاغي نا و هيلا رظني ىم نفسا وي ريغ« ضنلا قف

 ناوةل سن باطخلا ف ةنايزلا الا رانيد ةيامثلثب ةبيحنب 0 هنا ةذع هللا يضر رمع نع ىوزب

 تيملا سم نمر امب ماعيل و ءادجلا ىلا هثاد ال ةناكسا و للعقلا ثقو لبق زج ملناو زئاج لعفلا لبق نسنلا

 نيمسجلا ىف نيلصاحلا نيتوملا نال بابسالا )3 بسبسملاوه رثوملا نا هبيقع ةويعلا لوصحو تويملاب

 لينقلا ركذ مدقي نا اهقتخ ناك و اهجيترت ىلع ضقت 1 ةصقلل امف تلق ناف - ةويح اهبفم كلوتي نا لقعيل
 0 ان اهيف 7 اف اًسْفن ملك نإ و لاقي نا و اهجباذب رثمالا ىلع ةزقبلا .ضءنإب بزضلا.و

 اذجلا نم مهنم دجو امل اًديدعت صق امنا ليئارسا يفب صصق نم ضق ام لك تلق - اهضخي ةويرضاو

 نم عوذب ةلقتسم امهنم ةدحاو لك ناتصق ناتاه و ماظعلا تايللا نم مهيف ندج'املو اهيلع مهل اعيرقت و

 لاثتمالا ىلا ةعراسملا كرت و ءازهنسالا ىلع مهعيرقنل ىلوالاف - نيتدعتم نيتلصتم اقناك ناو عيرقتلا

 كسمدقا امنا''و ةميظعلا ةيآلا" لم ةعبتاانم و' ةمرخملا« سفؤلا لقق لع عيزقتلل'ٌةيناثلاو -كللذ عيقي اهو

 يف ضرغلا بهذل و ةدحاو ةصق تناكل هسكع ىلع لمعول هنال ليتقلا ركذ ىلع 0 مبدبر مالا ةصق

 ىلوالاب تلصو نا اهسارب ةصق فانيتسا ةيناثلا تفنوكسا امص دعب ةنكن تيعوز دقل و عيرقتلا ةينثت

 قلاتطم اننا "ريتنى اًهضعبي ةويرضا هلوق يف مبرصلا اهمساب ال ةرقبلا ريمضب امهداحتا ىلع ةلاد

 ريمضلاب ةدحاو ةصق اهنا و اهريخات عم فانيتسالا 2 ةيناثلا جارخاب هتيفثت و عيرقتلا ىلا عجري اميف

 رااهتقر و بولقلا نيل بمجوي امم ركذ ام دعب ىم ةوسقلا داعبتسا [ تَسَقْمُك ] ينعم ه ةرقجاا ىلا غجازلا

 كلذ و ابيفرثوت ! طغاوملا ناو رابتعالا نع اهوبنل لثم ظلغلا و ةوسقلاب بولقلا ةغص و نورتمت ملاذا مث الوم

 لثم اهتوسق يف يبف [ راجح 6 : ين ]* ةدودعملا تايالا ىم مدقت اس عْيمج ىلا وا لينقلا ءايحخا ىنا ةراشا
 ممم جيم

 فدع ةوسف دشا لدم وا ىذعم ىلغ انتا كفاكلا ىلع تفوطغمم دشا رابذم '[ دَوْسُف كش وا ] ٠ ةراجحلا



 ( همس )

 كاك ل هموم ةمربمصخ هم مهم مرر م سا مم ير 2 -ٍ 9 2 و

 جرد هللاو " اهيف مدر داك ا مكلتف نأ و ا اوداك ام و اهوحبذف * قحلاب اد ىلا اولاق
 ا 1 هدا 2 هدوم 2 هس رمو ه٠ ءمدهورور 35 ممودو هم هعم2و 3

 © نولقعت مكلعَل هتبآ مكيري و ” ىتوملا هللا ىحب كللدك * اًضعَبي ةريرشا ًانلقف © نومتكت ملدك امم

 رخآ انول هنولب طلخ اذا ةيشو ايه ر كشر ردصم !لصالا نين ىفي هو اهغلظ و اهنرق ىتح اهلك ءارغص يهف ةرف

 ا : لاكش يقب امو ةرقبلا فصو ةقيقحب يا [قَحلاب تْدح] « مئاوقلا ّن قوما زون منيل

 رئاصقتسالاقثتسا [ لمَ 0 ام و] هلوق و * اهرحبذف اهلك فاصوالا هذهل ةعماجلاةرقبلا اولصحف يا

 عطقني داك امو مهتالوس يبتذت تداك امو اهنوجبذي اوداك ام مهفاشكتسا ةرثك و طرغملا مهلبوطتل مهناو مهل ءاطبتساو

 يور و  لتاقلاروهظ يف ةحيضفلا,ى وخل ليقو اهبنمث ءالغل اهنوحت ذي اوداك امو ليقو- مهقمعتو اههيف مهباهسإ طيخ

 وارخكت ىنح ينبلا اهم دونسأ ينا مهلا لاقو َةَضيعلا اهب نئتاف ةلجع»مل ملاص نيش ليئارسا ينب" يف ناك هنا

 اهكسملمب اهورتشا ىتح هماو مينيلا اهومواسف ةذمسا و رقبلا نسحا نم تناكو تتبثف ةيدلاوب ارب ناك

 ةرقبلا تناك تاق ناف  ةنس نيعبرا ةفوصوملا ةرقبلا اوباط اوناك و رهناند ةثلثب كاذ نا ةرقبلا تناكو ابهذ

 امذ ةصووصخملا اوحبذف تافصو نولب ةدوصخم تبلقنا مث ةصوصخم ريغ رقدلا قش نم ٌةرقبر مالا اَهَوَذَن ينل
 نا ىلع زئاج لعفلا لبق ٌمسنلا و ةصوصخملا ةرقبلا ىلا مكحلا لاقتنا اخوسنم عجز «تملق < لوالاازمالا' لَكَ

 لبق باطخلا مكحب اهيلع .مبذلا عقو ولو اهريغ لوانت امك ةفوصوملا ةرقبلا هذهل الرانتم ةماهبال ناك باطخلا
 نرجو !ةعاجلا تيطرخ [اًسفن مئلنق ّذاَو ]+ صيصختلا دعب اهيلع عقو اذا كلذهف هل الاثنما ناكل صيصخنلا

 همحزيو هعفدي يل اضعب مهضعب ءاردب نيمصاختملا نال اهناش يف متمصتخاو متفلتخاف [ متكراكاف ]+ مف لتقلا

 8م عفو ةسفن يف : حزطلا ن نالوا حراطلا ةيلع ح ررطملا عفدف ضعب ىلع مكضعب ابلّدق حرط ىنعمب متعفادت وا

 هكرتي ال لتقلازما نم .م متمتك ام ةلاحمصال رهظم [ىوِمُشكت منك ام جرخمم هللا و ]* ةمهتاو ةءارجلا نع اضعب مكضعب

 ىف البقتسم ناك ام يكح دق تلق - يضملا ىنعم يفوهو جرخ# لدعا فيك تلق ناف - اموتكم

 فرطعملا و فوطعملا نيب ضارتعا ةلمجلا هدفه و هيْمارَذ طساب هلق يف رضاحلا يكح امك ةررادتلا تقو

 صعشلا ليوات ىلعريكذتلاو سفنلا ىلا عجري ناامإ [ةويرضا] يفريمضلاو' 5-5 مئأرادا امه و هيلع

 فلتخا و ةرقبلا ضعبب [اهضعب] * «. نومتكت منكم هلوق قرم هيلع! ل وامل :لاتقلا لا امإاوا#ناشللالاو

 قولي يدلر انظار لدقأو اهبجم ليق و ىذميلا اهذخف ليق و اهناسا ليقف هب برض يدلا ضعبلا ىف

 كلذ فذح َيِيَحم ةربرضف ىنعملاو نيفتكلا نيب ةعضبلا ليق و نذالا ليقو نذالا لصا وهو فوضرغلا
 ىنلتق لاقو امو بمخشت هجادواو هللا نذ ذاب ماق ةويرض امل مهنا يور - مك هلوق ةلالدل

 ( ترمه هللا يحب كلدك ] * كلذ دعب لتاق ثروي ماو ادق و ادخن اقيم طئتس منث ةيبخلأ ينبا نالفو' قف

 ميري د] + ةمجعلا مون ل ىتوملا هللا ي 0 كنك مهل انلقو ىذعمب ليتل عل ١ ةويح اررضح ىد لال اياطخ نوكي نأ اما

 - ا

 ءاهحا ئاعردق عم ا مكلوقع ةيبضف ىاع نوامعتف [نولقعت م كلعل * عبش لك لك اعرداق مذا( كاع ةادلذو [ هنبا

 1 رجلا روس
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 هللا داش نأ انإو " اًنيلع هباَشت رقبلا نأ يس اهنا ندي ل ان عدا اولا © ىيلرظْلا 0 هنو
 3 هدو

 وهم َه - م هد رول م

 نا ةيش ]ل ةماسم 5 ىتست 17 ضر ريل 0 ال : رع 3 لوي هنا ّلاَك © نودكيمل

 ةعقاف ءارغص ليق البف تلق ناف - اهنول عقاف ءارغص و ةعقاف ءارغص كلوق نيب قرف نكي ملف اهب سوتلم و

 نا كيلا لي اهيلا ترظن اذا بمهو نعو - نوذج# كنونج و هذدج دج كلوق نم وهف اهترفص ةرفصلا

 يضر يلع نعو ةعقوت وا عفذ لوصح دنع تيفلقلا مينا ةدلا [ًرورسلا ]او «داهدلجا نم:جرخ# سمشلا عاعش

 اهنول عقاف ءارغص يرصبلا سحتلا نع و نيرظاتلا رست ىلاعت هلوقل همه ّلق دارغم العن سبل ْنَم هذع هللا

 ثّلاَمِح ىلاعت هلوق ر ا ةرفص هرلعت اهداوس ىال لبالا ةفص نمرادتعم هلعل و داوسلا ةديدش ءادوس

 [ يه ام ] * بمهيزلاك اهدار ارْمَص نه » يباكر كلت و هنم يلايخ كلت «رعش * ئشعالا لاق ِرْفَص

 حلا قررا كب افطولا انايناازذةزجلا/هلاز 000 .اهنغص و اهلاح . نع لاوسلل ريركت ةيناث ةرم
 ءاصقنسالاو مهيلع هللا نشف اوذدش نكل 0 اهوحبذف ةرقب ىندا اوضرتعا ول مّلس و هلآ و هيلع هللا قول

 بتكف مهرود مدي و مهراجشا عطقيف موق ىلا بهذي ناب هلماع ىلا بستك هنا ءافلخلا ضعب نعاو موش

 اذا زيزعلا دبع نب رمع نع و -أدبا اهنم عون ياب يفتلاسر جلا عطقب كلل تلق نا لاقف 1 امهياب هيلا

 فىتربخا ناف ىثنا ماركذا تلق كلل تنّدب نافزعام ما نئاضا ينتلاس اش اناف يطعت نا كترما

 ع لاس: نم اصرجن (شاخلا مظعا ثييدحلا ىفو ينعجارت الف كييك اذاف ع 527 دا نوشالا تنبلق

 ١! و نيوعتلاب فوصوملا رقبلا نا ىلا [ اًنهِاع َهَباَسَت َرَقِبلا نإ ] + هتلأسم لجال مرحف مرحب ما يش

 كفراشت زا عيشلا ىفاجفاعوراو)ب دانا رطب هياط ىنيب هَياَسَكا يوقاو + مبذت اهيا اذيلع هبتشاف ريثك

 ملول ثميدحلا ىف ءاج ديدشتلاو ءايلاب هباشير قابلا نا ةماشلا وذ دمع ارقاو دا هاشتماو ةبهباشتم و

 ردا اورعتلاءاورلا [نودتمل 3 ] ىقعملاو « هللا ءاَش نا ارقي اا ونرلا كلا ذياالا معا ىلا كتيب انتا كةقمي

 ا ةفص [ ٌلولَذ 3 ] « لتاقلا رم١ نم انيلع يفخ ام ىلاوا اهعبذ

 يفنلل قيل ثررحلا يقسل اهيلع ىنسي يتلا مضاوألا نم يه الو ضرالا ةراثا و باركلل للذت

 هناك لولذل ناتفعص هيما نا ىلع يقست و ريثت لولذ ! ىنعملا نال يلوا ديكوتل ةديزم ةيناثلا و

 يه ثيح يا فانه لولذ ) ىنعمب لولذ 7 يماسلا ىمحرلا دبعوبا أرقو - ةيقاسو ةريثم لولذ ! ليق

 مهيف يأ نابج الو ليخب د مرقب تررم كلرق 7 لولذ يه لاقيف هب فصوت ىالو اهلذل يفنوهو

 املس لمعلا ىم ةافعم وا - بوهعلا نم هللا اهملس [ةَمَلَسَم] « ىقسا نم ءاذلا مضب يقسُت ىيرقو * مه كيحيا

 نم نوللا ةصلخم وا « ارمتعاالو اهندلا ىف هّبر مح ام « ةقيلو نك يبنيزبظلاربعموا «رعش + هلوقك هذم ابلها

 نلوسراما زر نم اهنبقني ف ةعمل ) [ابيف ةيش ؟]« ناولالا نم اهني تدع مل هل اا نك ماس



 ( ضبا )

 ا هللاب دوعأ 0 اكونت رانج "كرما هللا نأ موق 0 لَك ْدِإَو
 مد مّ 06 هممع

 ناوع + رج 1: شرانأل اي ا لي هل لك ياما نتي تو ان مذ الك © نيل ضو و م«
 | بم

 قاف ءارغص رب ان لوقب هنا لاَ > كل ديب كبر اَنَل عدا اولاَق © نورصوت اص اولعفاَف كللذ نيب

 : 2 5 مم سا ِ - 5 535 6 0000

 نيذلل ..[ .نيقثملل . ةظعوم و .].ه اهنم رخات اه و مهيونذ. نم .اهمدقت ام ..لجأل. اهيدي .. نيب امل ةلكذم
 رسوم خيش ليئارسا .ينب يف ناك: . اهعيش وقم ]لكلا وارووممو قي, نيسلاط لم را دال ىرغرتإ حرم

 ارقب اوحبدي نأ هللا مهرماف هليدب نوبلاطي اودأج مث ةنيدم باب ىلع ةوحرط و ةوثرجل هيخا ونب هّدبا لذقف

 طق 1 ,” همر 210257 0 7 5 :

 اذب اًرزهم وا رزه لها وا رزه نكم اذلعجتا [ ًاوزه انذخنت | اولاق ] «هلتاقب مهربخدن ىيحفل اهضعجب هوبرضي و
 اًرزه ئرقو دةهفسلاو ليبخلا باب ىم |ده لّدم يف :زهلا نال [ نيلهجلا م * ءارهتسالا طرفل ةسفن ءزهلا وا وو .٠ : 03 0 ص 1 م 3 0.

 وع 1 ما 0 1 هدا 00 ه0 ف .٠ «ه ع كا

 [ نايعلا ]و * اوفك كللذك و واولاو نيتمضب اوزه صفح أرق - اًوفكو اًوفك وح ءازلا نوكسب !ًرزه و .نيتمضي

 مهنا كلذ و اهتفم و اهلاح نع لاوس يه ام كلبر اَدَل لس هللا دبع ةءارق يف  دحاو نار نم ذايللا و
 امع ةجراخلا ليها بر كارا ومااستاب يحجف ثيم اهضعدب داما ةديم ةرقب نم اوبجعت

 اهتعطق يا اهنس ٌتضرف اهنال اضراف تيّمس اهناك و * لجر ىلع موقت ام هيلا قاست * اضراف كلفيض تيطعا
 - تنوع دق و * نوعو راكبأ نيب معاون « ع + لاق فصنلا [ىناوعلا ] و + ةينفلا [ركبلا ] و * اهرخآ تغلب و 7 0 5 1 . 0 1 1 0 0

 نيئيش ىنعم يف هنا تلق كلذ ىلع هلوخد راج نيا نمف ادعاصف نيئيش يضتقي [ ا

 نيئثنوم لإ هبارانشي نازاج, بفيك يعملق ناف -ركبلا و ضرافلا نم, كذ ام ىلإ هي .|راشم عقر كيت
 ماكلا ىف راصتخالل مدقت ام و ركذ ام ليوأت لع كلذ زاج تملق  ركذم دحاو ىلا ةراشال وه امنا و

 ٌةَصقو ةريثك !اعفا كلر َكُذ دقو ٌتْلَعَم ام مهن لجرلل لوقت هلبق ركذت َةَمّج لاعفا نع ابئان لعق اولعج امك
 ثلق ةديبعوبا لاق اذه يف ةراشالا مسا رج“ ريمضلا ىرج# دقو كلذ ىسحا ام هل لوقت امك ةليوط

 لقف طوطخلا تدرا نا * قبلا عيلوت دلجلا ىف هناك « قكيو داوس نم طوطخ اهيف *رعش « هلوق ىف ٌةبورل

 اننا ناردتمي ندخ يذلاو - كلبو كلذ ناك تدرا لاقف امهناك لقف قلجلا و كاوسلا تدرا نا و اهناك

 0 يذلا ءاج كللذل و تالوصوملا كللذك و ةقيقحلا ىلع تسيل اهئيناتو اهعمجو اهنينثت ةراشالا

 مكرو ممارم ىنغمب مكرمصأ راردخلا كَنْرَمأ هلوق نم هب نورمؤت ىنذعمب ةنورم وت امه ىلا [نورمؤت ام] عمجلا

 رفغصا ديكوتلا ىف لاقي ع و ةرفصلا نم نوكي امم نشا [ عوقفلا ] «ريمالا برضكر دصملاب لوعفملل ةميست
 2 9 ع ار رس 00 5 مم و مدس فن - 5 - 1 9 5 2 0
 رضاد رضخاو 0 ار و يناقر محاو قل و ققي ضيبا و احو فىلاح نوسأ لاقي انمك سراؤ و جئاف

 9 مو رو قمل ً

 - ءارعصلا | ليكوت عقي ماف ىنوالا نع اربخ عقاو انهه جقافب كيلقر ناف ناف د كرر ينابطخ قرواو ماهدصو

 اهببس نع ىنوللا 2 لعافلا عافترا نك ىنوالا عفترا هنأ لإ ءارغصل |ديكوت عقو امناو ىوللا نع اربخ حقي مل ا
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 ادن

 مرمي ةرو 2م ه نصر كى#< 22 هم سمإ هةر ص ةرمد ممم

 ه١ 0 2م 2م آي و خ-- عامص |

 ماياوت مد © ىنوقلت ميلعللا جف 7 1 و وب ص ص 0 و 7 و 00 ا ذا و

 هم مدس هريمربص رار مص سا . و وصب مانا م

 مكلم اودع ن نيدْلا مثملع 2207 0 مدككل ل كلذ دب نم

 © نيقتملل ةظعوم و اهفاخ ام و ايدي نيب امل الكت اهتلعجف 8 ىيئساح الدرق اوذوك م اَنلْعَف ثدسلا ىف « م سة سس نإ ف صا مس[ حيصص مرتب هدموص

 وهو[ ىراَصْتلا و ] « دوه عمجلاو دئاه وهو ةيدوبيلا ىف لخد اذا َكبَتَو دوبي كاه لاقي

 ينارصن يف هايلا و - 5 مل ةنارصن لاق ةنارصن ةارما و نازل [لجْرر لاقي قضت مخ

 نم جرخ اذا أبم نموه و [ نيُئباَصلا و ] ٠ ميسملا اررصن مينل را اياب ةغلابملل

 اناميا :ةرقكلا ”لوه نم. [ مآ نم ] * ةعئالملا اردنع و ةهنارصفلا و-ةّيدوبهلا نيذ' نع اولدع موق مهو نيدلا

 مهنامياب هنوججوتسي يذلا [ مهرج ملف اًصلاص لمع و ] «اليما الوخد مالسلا لم يف لخد و اصلاخ

 هتلعج نا بمصنلا و مهرجا مهلف هرجخ ءادتبم هتلعج نا عفرلا تاق - نما نمط اه تان نال - مهلمعو

 راغلاو - مهرج مهلف يناثلا ىف داي

 [روطلا» مكقوف اًنُعكوَو ] * ةدزوتلا ىف اه ىلع لمعلاب [ مُكفاَنْيم اًنْذَحَأ ذا و ] «.طرشلا ىنعم نم ننضتل

 راصألا نم اهيف ام اوآرف حاولالاب مهداج مالسلا هيلع ىسوتم نا كلذ و قاثيملا متيطعا و ,متلبق' ىتح
 5 110 ا ل ل 58 5

 ميللاق و مهقوف هللظف هعفر و هلصا نم روطلا اقف ليثربج رماف اهلوبق اوبا و مهيلع تربكف ةفاشلا فولكتلا و

 ه امك ةلمجلا لوالا ةجولا ىف ناربخث هياع فوطعملا و نإ 3 نم الدب

 و 3 هر ممص < 2 هو 06 1
 مد عر جوملا[ مكاديتا امه ] * لوقلا ةدازا ىلع [ اودخ ] * اولجق دورا اي ياو

 م هاو نص ه2

 ءاجير [نوقتت معاعل] * هذع اولغغت الو ةوسذت الو ةوسردا و باتكلا ىف ام اوظفحا و [هّيف ام اورُك ذاو] *ةميز دزعو لج
 روممم و

 ًالولف] « ةب ءافولاو قاثيملا نع مت ردا كل هرركشمر درا وكن ١ وارذخ انلق ا نيم عت ىا مم

 م9 يمصإ ل

 رادطم:[اتسسلا ]و «رركذااو يكد ميتا امم ردك ترقو - مترسخت ةبوثلل مكةيفوتب [ مكيلع هللا ل

 نرجتلا نم ةيف مهل نحت اهاورر اك يا هيف اردتعا مهنم اسان نا و ثدسلا موي ثمظع اذا كوهيلا تنس

 جرخآ آلا رحدلا ىف توحح ىئبي ناك امف مهالتبا هللا نا كللذ و - ديصلاب اولغتشا و هميظعت ر ةدابعلل '

 نوكبسي : 0-1 عرش ميس مو مهلاتيح م مهين لاق امك ثقرفت 3 ىضم اذاف ثوسلا موي ةموطرخ

 اهبلخدت ناتيحلا تناكف لوادجلا اهيلا اوعرش و رحذلا دذع اضايح اررفحف مهوب كلذك مويتات

 31 لا ردح دع ةدرق م 2 وه ضايعلا ىف سبحلا كلذف دحالا موي اهنيداطصيف
 أكن « ةيسملا ى ذعي [ 5007 ] * درطلا و راغصلا وه و ءوسخلا و ةيدرقلا نيب نيتها زكر

 [ اَهَقلَخ ام و ] * ابلبت ا ] * ديقلا لمنلا تاتا يا اهب ربتعا نم لكت ةربع
 نم اهتربتعا:وداهب ارزجتعاف نيلوالا بعتك "يف تركذ مهتم سك نال نورقتلا و مصألا ؛ نم .اهدعب هانم و
 | 06م

 ةبوقع الاكن. ليق و. ممالا و. ىرقلا نم اهترضحب اس اهيدي" نهب امب ديرا وا ىنيرخآلا نم مهتغأب
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 7-2 6 تنص لس ورغم

 لق * يلب اسس انو أع اهلقَب نم ضرألا ا كير اهل عذاف

 0 01 5ع 32 أ لل مور 6م ٠ . :ىبيع هدخمو 7

 لدا مولع ْتيرضَو م تلا اص َك آ ناف ارصم رطبا ريخ وه ئذلاب 3 14 يدلا نولدبدست |

 2 هاد 5 مدر عمم م مو رمص معصم مو روم مو سوا سا

 نيب نر هللا تباب عر وذاك 0 كلذ * هللا 5 بضغب بر 0

 نيئباصلا و د راضتلاو 1 نيذلا و ادم دل 5 5 وو ع امب كل قحلا رعب
 6 ستاد

 [ موغلا ]و * مضلاب انئاَقَو تيرقو -اههابشاو ثاركلا و سفركلا و عافعتلاك ساذلا اهلكاي يذلا لوقبلا بئاطأ

 سدعلل وهو اوتو دوعسم با ةءارق هيلع لدي و مولا ليقو - اوزبخا يل اذل اوموف هنم و ةطنحأا

 ةّلف نع امهبربعي برقلا و وندلا و ارادقم نوداو ةلزنم برقاوه يذلا [ ىتذآوه يذلا ] * قفوا لّصِبلا و
 لحملا ديعب وه لاقيف كللذ سكع نع دعبلاب ربعي امك ةلزنملا بيرق و لحملا ىناد وه لاقهف رادقملا

 اوطبقأ ى يرق و [ ارصم اوُطبْشا ] * ةءاندلا نم ةزمهلاب ءاندآ يقرا ر يهز أرق و -ولعلا و ةعفرلا نوديري ةمهلا ديعبو

 ىيب ام هيثلا دالب و جرخ اذا هذم طبه وهب لزن اذا يداولا طبه لاقي هينلا ىنم هيلا اور دعنا يا مضلاب

 هفرص امناو مَلعلا ديري نأ لمتحي و مسارف ةينامث يف اخهرف شع اذثا يهو ىُيرْسْكَف ىلا سدقملا تب

 ا وطول“ قت هنن ةظقو» نرسل قطيفة ئزوا كطيروتلا نق "هم رطل عامتجا عم

 هللا دبع فحم يف وراصمالا ىم ارصمم ديري ا و دحاو بيبيس الا. هيف امف كابلا هب ديرا نأ و فيرعتلا و

 [ هللا م ْتيُِصَو ] «برعف مهئارصم وه ليق و -ر صم ارلخدا هلوقك بونت ر يغب رصم اوطبها شمعالا هب أرقو

 ىنحرهب تقص وا هيلع تبرُض نم ةَبقلا ىف نوكي امك اهيف مهف 0 ةلمتشم مهب ةطيحم ةلذلا تلعج

 ىلعاما ةعقدم و ةذكسم لها هآلذا نررغاص دوبهلاف ةمزليف طئاحلا ىلع نيطلا برضي امك بزال ةبرض مهثمزل

 ها [ هللا م بصب ا « ةيزجلا مهيلع فَعاَضَت نا ةفيخ مهرفاغت و مهرغاصتل اما و ةقيقحلا

 ام ىلا ةراشا [كللذ] ةدبضغب ءافتحأ اوراص يل هتافاكم و هل ةتاراسمل هب لققي ناب اقيقح ناك اذا نالغب نالف داب

 ثتلنق دق و ءاهبنالا مهلتفو مهرفك بمبشب كلذ يل بضغلاب ةفالخلا و ةذكسملا و ةلذلا برض نم مدقت

 تلق  هركذ ةدئاف امف قحلاريغب ألا نوكي ال ءايبنالا لتق تلق ناف -مهريغو ىيحي و يركز و اعَش اوُدعل كوبهيلا

 ىلا مهوعدو مهوحمصن امناواو انقيف ضرالا ىف اودسفا الو اولثقي مل مهنال مهدنع قحلا ريغب مهواتق مهنا هانعم

 هللا يضر يلع أرقو - مهدنع لذقلا هب نوقحتسي اهجو ارركذي ملمهسفنا م اوفصتا و ادعس مهولتقف مبعفني ام

 مهئادتعا و يماعملا عاونا مهباكترا بمجسب [ اًوَصَم امي ] * ةراشال رارعت [ كلذ ] ه ديدشتلاب نلتقي و هنع

 راشي نا زوجي و - تبسلا ىف مهئادتعاوع ليقو ءايبنالا مهلتق و هللا تاياب مهرفك عم عيش لك يف هللا دودح

 امهيف اوكمبنا مهنا مهئادتعا و مهنايصع بمبسب فىلذ نا ىنعم ىلع ءايبنالا لتقورفكلا ىلا كللدب

 نال أوصف ام عم لانقلاب 0 كلذ وا ءايبنالا لدقو تايالا دوحج ىلع اررسجف مهبولق تّسَف ىنح اولغ و
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 اودوهت ىنيدلاو [ اوذاه يذلا و ] «* ىنوةفانملا مهو بواقلا الاطاوم ريغ ند مهلذسلاب 1 اوم د
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 هر هود م مم ّظ هم سمو صمم يو مب ه صورو
 اولك ” مهبرشم سانآ ّك مع نق ٠ انيع ةرشع انننا هذم كترينا ريع َكاَصَعَب ٌبِرْصا انلقف

 ج هوورت ص ع هررسو مس

 لحاو ماع يلع زيصنا ىل ىسروم اي مكلف نأ و © ىيدسفم ضر ىف ا , هللا .قزر نم اور

 سكو مسوس

 كيرق و باذعلا زجرلا و - رامضالا ىلع .ْمَِلع انْسراف فارعلا ةروس يف ءاج دق و مهملظل مههلع

 اوشطع ءافلا نوعبس ليقو اغلا نورشع و ةعبرا نوعاطلاب ةعاس يف مهنم تام ةنأ يور و ءارلا مضب

 00 رة راش بعل اما ملل لا َتاَصَعِب برا ] -هل ليقف ايقسلاب ىسوم مهل اعدف هيلا ىف

 هجر لك نم عينت تناك هجوا ةعبرا هل اعبرم ارجح ناك و هعم هلمح يروط رجح هنا يور دقف - مولعم

 ةعسو فلا ةلام تس اوناك و مهيقسي نارما يذلا طبسلا ىلا لودج يف ليست يع طبس لكل يا 1

 الا بلاوي ىلا عقر ىتح هوثراوتف ةذجلا نم مدآ هطبها ليق و ايم رشع اذثا ركسعملا

 هللا لوقي .ليئربج هل لاق و هب رفف ةرذالاب هومر نا لستغا نيح هبوث هيلع عضو يذلا رجعلا ره ليق

 عيبشلا برضا يلا سنجلل اماو اما و - ةتالخ“ يف هلمحن رجيعم هيف كلل و ةردق ةيفيل ناف رجلا انهت عنرا ىلعت

 عنالاو ىف ربظا اذه و لاق هنيعب ارجح برضي نا ةرماي مل نسحلا نع و رجلا هل لاقي يذلا تح يعلا

 هتالخم يف ارججح لمسف ةراجح اهيف تسهل ضرا ىلا اذْيَصْنَأوَل اذب فيك اولاق مهنا يورو - ةردقلا ىف

 هاصع ىسوم َدَقَف نإ اولاقف سيبيف اهب هيرضي ررجفنيف ءاصعب هيرضي ناك ليق و داقلا اولزن ام كثيف

 يف اعارذ ناكو ماخرر نم ناك لهقو - نورجتعي مهلعل ىبطُت اهنلكو ةراجتحلا ءرقتال هيلا ىحواف اًشطع انتم

 ناقيعش هل و؛ىيسوم لوط. ىلع عرذا ةرشع هلوط ةذجلا سأ ىم ناك ليقو ناسنالا سار لثم ليق و عارذ

 ناف وا ترجغناف برضف يل فرذحمب ةقلعتم ءاغلا تال ا يس ير 18 نادقنت
 ىودص»

 تورقو - غياب م الك يفالا حقت ال ةييصف راف |ذه ( ىئاع يهر مكيلع تاو هلوق يف انركذ امك تر ,جعنإ 0 ثيرف

 ىلع [اونك]« اهفم نوبرشي يتلا مهنيع [مهبرشم] * طبس لك[ سان(لك] ناقغل امهر اهجنغبو نيشلار سكب رشع

 املا ليق و نويعلا ءام نم و ىولسلا و نملا وه و ماعطلا نم مكقزر امم [ هللا قر نم] « لوقلا ةدارا

 ىف اودامتت ال مهل ليقف داسفلا دشا [ يثعلا ] و « برشي و هنم لكوي قزر وهف رامثلا و عورزلا هنم تدني

 نم هيف اوناك امم اوم مهركع ىلا اوعزنف ةحالف اوناك « هيف نيدامتم اوناك مهنال مكداسف لاح يف داسفلا

 تلق ناف - ىولسلا و نملا نم هينلا ىف اوقزر ام اودارا [دحاو اعط ىلع« ءاقتشلا مهسفنا 0 لة

 ىلع ناكول و لدبتي ال و فلتخي ال ام دحاولاب اودارا تلق - دحاو ماعط ىلع اولاق مهل امف ناماعط امه
 ةدحولاب داري !ادحاو اماعط آلا ناف لكاي ! ليق ايلديي ل ل فاعلة لا

 فرتنلا و خفاتلا لها م اعط نم اعم امهنال دحاو برش امهنا اوديري نا زوجت و - فالتخالاو لديتلا ي

 لوقبلاو بوبحلاك ةتوافتملا ءايشالا نم هب انيرض فو هانفلا ام الإ ديرن امف تاعارز لها ةحالف موق 1

 هب كاوملا و زمكلا 201111111 1 1 ظبي [اَنل جرش ]: نب للعم ٠ كللذ وحن و
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 ا ا جا ةرتاممصم اسحم ء هدو
 يلو 1 001ه تثبيط 0 نيك ع و صل مكجلع اكل: ردا و ماَمعلا مميلع اًدْنَلَظ ْو

 عم م 8-

 [نيَس كلا انا و [دعر مد ب اهم او ةيرقلا ١ هذه اولخددا ادق ذاو © نوملظي مهسعنا اوذاك

 05 ٍِ 1 3 5 4 را 1 2 مايجب ه6

 ل ليف يذلا َرْيَ ار اوماظ بدل 0 © نينسحُملا ديزفس و ” مكيطخ مكل رفغن ةطخ 0

 6 ا. 11 هيا هو ربوص مو “- 2 م20 مدس ع

 هموقل "ىسومع ىقسنسا ذا و عي ونسي اوناك امي ءاّمسلا عر ازجر اوماظ نبذل ىلع اَنرداَف

 مكثقاذا و ةقعاصلاب مكيمر يف هللا ساب مقيأر اذا اهومترفك ام دعب ةليرزةمعن ا كرش دك كسب

 نش مطب مهريسب ريسي باحسلا مهل هللا قس هيقلا ئف كلذ و. مل مامغلا انلعجو [ اًنْلَلَظَو ]  توملا

 وهو [ ملأ ] مهيلع لزنيو ىلبتالو سدت ال مهبايث و ةدوض يف نوريسي ران ىم دومع ليللاب لزني و سمشلا

 رشحتف بوذعلا هللا ثمعبي و عاص ناسنا لكل سمشلا. عولط ىلا رجغلا عولط نم ملثلا لثم نيبجنرفلا

 [اًكملَظ اصر(« لوقلا ةذازا ةاولع [ ولك ] «بعيفكو ا ملابننم نطيل ميذيف ىنامسلا يهو [ ىولسلا ] مهيلع

 ثيب [ ٌةَيرعْلا ]+ هيلع اًنوماظ امو ةلالدل هفذحب مالكلا رصتخاف انوملظ امو معنلا هذه اورفك ناب اوملظف ينعي

 ةبقلا باب وه ليق و ةيرقلا باب [باَجْلا ]« هينلا دعب اهلوخدب اورمأ ماشلا ىرق نم احبرا ليقو سدقملا

 دذع [دوجسل اب ] اورعا  مالسلا هيلع ىسوم ةويح يف سدقملا ثيب اولخدي د رااقبلا فاضي يتناك وتلا

 مهلوخد نوكيل .نيلخاد اونماطتي١و اوذحني نا ىوجسلا ليفو ًاعضاوتو ل رك بابلا "ىلا ءابتثلا

 » مهكاروا ىلع نيِفَحْرتَم ارلخدو اهوضفخي ملف مهسئر اوضفخهل بادلا مهل بطوط ليق و تابخا او عوشدب

 فرما وا ةطح انتلئسم يا فرذح“ أدتبم ر بخ يهو ةبكرلا و ةسلجلاك طحلا نم ةلعف [ةطح ]

 ربص « ع * هلوقك تابثلا ىذعم يم ثعفر امنا و ةطح انيونذ انع طخ ىنعمب بصنلا لصالاو ةطح

 ليق و لصالا ىلع بسنلاب ةلبع يب ىبا أرق و - اربص ربصا ىلع اريص لصالاو * ىلتبم انالكف ليمج

 ل و ل ةيرقلا هده يناوطخ انا يا ةطح انرمآ هافعم

 بصنت نا دوجالا و دعبي » تلق - ةماعلا هذه .اولوق. ىنعم ىلع اوُوقب اههصن وصال ةءارقد زوق :لقطح

 و ءايلاب لوعفملل ءاذجلا 11 ' ل رفقي ىرق و - اولوقب رمضملا, كلاذ لحم بصتني و اهلعف رامضاب

 0 يس سل

 ٌةبوتلا داذعم لوقب ١ ورما مهنا ي اهريغ الوق ةطخ ى ناكم اوعضو يا [اًومَلَظ ىب دل َلَدِجَد] « ةرفغمو ٌةبوت هل تناك

 اورما مهنا ضرغلا سب او - هللارما ١ اواثتمي مل و هب اورمأ ام ىذعم انعم نسي أ لوق. ىلا نفلاخف رافغتسالا و

 ةبارذخاوي مل هب اورماام ىذعمب لقتسم رخآ ظعلب اوءاج ول مهنا رخآ ظفلب اوءاجن ةطحلا ظفل وهو هذيعبظغلب

 ةطح ناكمااولاق لهقو. كلذ ةنثل امزرااّدع فكقعا يلل اول تليلا هير تدر تون عتسلت قمح ناكل ةرئاق وتاليو

 هللا دنعام بلط نعال هع مل لي انتا زق ءارمح ةطنح يل اناَكمَس اطح ةيطبفلاب اولاق ليقو  ةطنح

 [زجخرلا] لازنا اب ناذياو مهرما ميدقت يف ةدايزأ[ اوم 200 « ايذدلا ضارغا م نوبتشي امم بسلط ىلا
0 
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 227١ هن" ع و7 72 6 م ه0 سر ود ممم ا ل م سو هربم كم ب هرع ا

 رم ابا تقال و يول فاتل رمان: الا 0

 سمو ربم» معهسم مو سا هداومكم سد دك م

 © نرركشت مكلعل مكتوم دعب 5 مكادعب ملا © ير لاو ٌةقعاصلا مكثدحاف ره هللا 8 ىدحلا

 ىلا مهرلتقف نيمأ نولوقيف لجر را دهب ىقثارا هتوبح لح وا ةفرط كَم ْن رم هللا غلب ارد ل

 تلزنو ةباحسلا تفشعف ةّيقبلا ٌةيقبلا ليئارسا ونب ثكله ّبر اي الاقو نرخ 2 الا

 تلق - تاءافلا نهب قرفلا ام تلق ناف - اغلا نيعبس ىلتقلا ثناك و مهيديا نم رافشلا تطقسف ةبوتلا

 اولتقاف ةبوتلا ىلع اومزعاف ىنعملا نال بييقعتلل ٌةيناثلا و - ةبرتلا بمبس ملظلا نال ر يغال بسيبستلل لولا

 ىئذعملا نوكيف مهتبوت مامت لدقلا نوكي نازوجيو مهسفنا لتق مهلبوت لعج ىلاعت هللا نا لبق نم مكسفنا

 مهل ىسوم لوق يف مظتذي نا اس ولخب الو فرذحمب ةقلعتم ةثلاثلا و  مكتبونل منت لذقلا ةبوتلا اوعبْداَف اوبوتف

 مهل ىلاعت هللا نم اباطخ- نوكي نا امإ و مكيلع بات دقف متلعف ناف لاق هنك فرذحم طرشب قلعتتف

 نم تلق ناف « مكئراب مكيلع باتف ىسوم هب مكرما ام متلعفف ريدقتلا نوكيف تافتلالا ةقيرط ىلع

 ام تواغتلا نم اًيرب قلخلا قلخ يذلا وه عرابلا تاق - [ عرابلا ] ركذب خفوملا اذه صتخا ىيا

 هيف كف ةنيابتملا روصلا و ةفلتخملا لاكشالاب ضعب نم هضعب اريمتم و تواَعت نم محلا قْلْخ يف 0

 اي ربا | ةغاتخملا لاكشالا ىاع هتمكح فطلب مهأرب يذلا ميكحلا ملاعلا ةدابع كرت نم مهنم ناك امب عيرقت

 نم كلبا برعلا لاثما يف ةدالبلا و ةرابغلا ىف لثم يه يتلا ةرثبلا ةدابع ىلا رفانتلا و ترافتلا نم

 هروص نم مظن ام رثذي و مهفلخ نم هبكر ام كلفي ناب ةرما لوزن و هللا طخسل مهسفنا اوضرع ىنح روت

 نولئاقلا ليف  اهنم عيش ىلع ردقي ل نم ةدابعب اهرطمغ و كلذ يف ةمعنلا ارركشي مل نيح مبلكشا و

 ربج ”كلوق نم ردصم يه و انايع [ ًةَربَج ] * مهنم فالآ ةرشع هلاق ليف و - اوقعص يذلا نوعبسلا

 ىلع اهباصتنا واهب ثفاخم بملقلاب ىري يذلا و ةيئررلاب رهاج نيعلاب ىري يذلا ناك ءاعدلاب و ةءارقلاب

 ىنعمب لاحلا ىلع وا سولجلا لعفب ءاصفرقلا بصصنت امك اهلعغب تبصنف ةيؤرلا نم عون اهنال ردصملا

 ليلد ماكلا اذه يفر رهاج عمج اما و ةبلغلاك ردصم اما يهو ءابلا متفب ةريج كرق و ةرهج يوذ

 لاحم ةبج يف نوكي نا هيلع زوجب ١ ام ةيئر نا مهفرع و لوقلا مهدار ريا ىسومم نأ ىلع

 ديلا > نايبا دعب و كاوفو ضرع ىلإ: مامعجلالار ةلمجبا عزلمر هلعجش دقن“ :ةيكررلا» عللا] ىلع.راجقس) يمان لابو

 لتقلا ىئلوا ىلع طلس امك ةقعصل ١" مييلع هللا طلشف لجعلا ةكبعك رفكلا ىف اوناكف اوجل و ناهرجلا موضواو

 تمعنقو ران ليف مهتاما يا ا ام [ ةّقءاّصلا ] و ٠ ةنحملا مظعب امهمظع ىلع ةلالد و نيرفكلا نيب ةيوست

 الرختب يلين زارع | ةونجناةلل)ا لسزاا + ليقد] الملا ىم+ تداخل .ةحبم .قيقاذوب ميقوزجلاف ءامتلبلا موس

 هيما 0 هاي رم هيلع 0 هيا لوقشم
 هيف 025: 10-40 2 هن رب نر



 فيلا

 هروع اس تمم < "هذ م ةدرصص سوال 1 مورس 5 مس هاف 15 كك, د عل يل ل 2
 0 نوعرف ل اًنقرغا و مكذيجناف رحبلا مكب "ادور ثار © مهظع مكر نم ءالب ب ملذ يف

 موو سا ةريامص كم وو 6و م هر همم 26 م ءمو 00-2 هدوء
 0 © نوملاظ مذا و هدعب نم 0 دذلخلا ايل نيعبرا لىسوم» اندعاو ذا و © نورظحت

 م هو كر 7 0 و 1! هم هووم+- مربدصمص < ه2 ه6 سا مربو# 0506
 © ىردكبت مكلعل ناقرعلا و بشكلا سوم اًدْيَتا نو © رت مكلعل كلذ د "مكن انوعع

 اوقاف مكلراب ل لجعلا مكذاختاب مكسفنا منماظ مكنأ موق اي ةموقلا سوم َلَق ْذاَو 5 7001 6 2 ةإه متاع |إه
 - سلا ساس

 6-2 ء.ع اه كرم لا

: , 7 0 0 010 3 . 0 . 
 عيذص ىلا ميديا نأ ةووملا [ىالجلا ]و + هللا راش ام ناكو ظفحللا ىف امهدابتحا امنع نعي ملف دورمت

 نئرفو ّ مكل قكللاسم هيف تراص ,ىكح ضعب و هضعب نيب اناضف [ادقرف ] عءاجأالا ىلا هب ريشا نأ ةمعنلاو نوعرف 2 3 1 : ا ّ 5 0 1

 دع ىلع رشع ئنثا تناك .كلاسملا نال ءايشالا نيب قرفو نيئيشلا نيب قرف لاقي انلصف ىذعمب انقرف

 مهكولس دنع ءاملا قرغتي و هنوكلشي اوناك اهنا داري نأ - ةجوا ةيف تلق - [ مكب ] ىنعم ام تلق ناف - طابسالا

 نوكي نأ و مكداجتا تكسو مكيبسب هانقرف داري نا و - امهذيب طسوب ام ىنيكيشلا نوب قرغب امك ما قرف امناكف

 نحن و اهسودت يا < ابيرتلا و مجامجلا انب سودت *ع# هلوقك مكب اسبتلم هانقرف ىنعمب لاحلا عضومم يف 5 0 ل - . و 02 5 ام ما. . . .

 مكقيرط لثم قيرط ىلع مهناف اوريس لاق مهارذ ) اذباحم| نيا ىسومل اولاق ليئارسا يخب دا يدر و اهوبكار

 لاقف نكح كامعب لع نأ هيل يجراف ةئيسلا مهقالخا ىلع نيقعا للا لاقف 0 ا ئذرن )ل اولاق

 هنودهاشت و كللذ ىلا [ فورم مثناَو و ] مهمالك اوعماست و اوءارتف ىوك هيف تراصف ناطيحلا ىلع اهب

 ىسوم هللا نعو هيلا نوبتني باتك مهل نكي ملو نوعرف كاله دعب رصم ليئارسا ونب لخد امل « هيف نوكشتال و

 اهررُم روهشلا نال ةليل نيعبرا ليق.و ةجحلا ىذ رشع و ةدعقلا اذ ًاناقيم هل برض و ةدرونلا .ةيلع لزخي نا

 نعب نم [ دعب نم ] «روطلا ىلا تاقيملل ىريجملا دعو و يحولا ةدعو هللا نال اندعأو كرقو - يلاهللاب |
 لا ل 6 م هوو م2 ب67 2 7 م 5 صم 1

 مكباكترا دعب نم [ كلذ دعب نم] *مجت نيح [ مكنع انوع مث ] *مككارشاب [ نوملاظ مننا و ] *روطلا ىلا هيضم
 - 0 < 8 2 : 0 : 1 2 2 بكن 0 1

 [قايرعلاز يدع ]و * مكتعوععلا ىف ةمعنلا اوركشت نا ةدارا |[ نوركشت مكلعل] 3 لجعلا مكذا اوهزو ميظعلا ملا

 فكسميغلا (تزار' كا امك ةفروقلا ذعي لطابلا و قخلا نيب قرفي اناقرف و الزنم اباتك هنوك نيب عماجلا ىنعي

 ايو و ناقرعلا نوراش و ىسوم اًهيَنا نقل و ىلاعت هلوق دوحن و ةأرجلا و دوجلا نيب عماجلا لجرلا .ديرت ثهللا و

 ناميالا و رفكلا :نيب قرافلا ناهربلا و ةدروتلا وأ - اركذو ءايض و اناقرف هنوك نيب عماجلا باتكلا ئنغي 5

 رحجلا قارفنا ناقرفلا ليق و - مارحلا و لالعلا نيب قراغلا 0 شلا وا - تايألا نم امهريغو ديلاو اصعلا ى

 [ لسنا اولدفاَف ] ةلوق 0 « ردب موب هب ديري ناكرغلا موب + ةلوقك ةودع ى نيبو ةهنيب قرف يذلارصنلا ليق و

 ؟تةديقلا التقي نا لجعلا دجعي مل نم رمأ ليقو اضعب مهضعب لتق هانعم ليقو- عخدلا وهو رهاظلا ىلع

 5 . ل 50 0 - 5 0 0 .٠

 موفويس لجعلا اودجعي مل ىنيدلا دخايو مهتوجب ةيذفاب اوبكح# نا اورمأ و اهتحت نورضاجتكي ال ءادوس ةباحس و

 ا

 ةرقبلا ةروس

 ءزجلا ٠١
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 م
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 هرقمورتم رييص تمم ”تيواءوع 52,2 © كود 5- ضدي «ه هرو < جب

 مكنوموسي نوعرف لآ نم ميج ذاو © نورصني 1 الو لدع اهنم 2 و ةعافش اهذم 0 الو
 هك

 م م 2 1
 -2-وٍ

 مدراس نري شو 3و مكءاخبا وحدي بادعلا 0

 ىلاعت ةلوقك ءازجلا ىم ايلف يار دصم عفوم يف .نوكب نازوجمو هب لوعغم كيس ر*بتدعب دحا نع يزجت الو

 أرقو - ءازجالا م امي ىنعمبالا ةتءارق يف نوكي الف هذع ىنغا ١ ذا هذع ءازجا م يِجتالو اور اس ظل

 نداف اا ىناف - اًموهل ةفص لخحملا ( ةبوصخم ةامجلا ةدهو ل 2 نع 0 يزجت ال يوُنُعلا رارسلاوبا

 ئدررت « ع« يلعوبا هدشنا ام هرحأو هيف يِزْجَت ل هريدقت فرذح وه تلق - فوضوملا ىلا اهنم هئاعلا

 هب لوعفملا ىرج“ وجات ةيف عسا لوقيف لَ نم مهنم و هيف ىليقت نابردجا ام يا هىليقت ناردجا

 نسفنالا ص اسفن نا ريكنتلا ىنعم و -اوباصا لام ما هلوق نم فذح امكر يمضلا فذح مثراجلا فذ

 اهنم لايت لاهنت ككل انك عماطملل عاطقلا ى يلعلا طانقإا وه و ءايشالا نم اًئيس اهنم سفن نع ىزجت ال
 5 مم 2051 2 هر ضاوع طر 2

 لدع الو فرص هنم لبقيال تيدحلا هذم و يدقملل ةلداعم اهنال ةيدف يا [ لدع اهنم لخوي الو ةعافش

 صن لكعوررم هللاوه و لعافلل لعفلا ءانب ىلع ٌةعاش اثم لبق و اةداتق أرقو  ةيدفالو ةبوت ىا

 نا ىلع ليلد هيف له تاق ىاق  اوسيوافمهل نوعفشي ءايبنالا مهءابآ نا معزت دوبيلا تناك ليقو ةغافشلا
 فكرت وا لعف نم هب ثلخا اقح سفن نع سفن ى يضقت نأ ل ىفن هنال معن تلق - اءاصعلل لبقت ! ةعافشلا

 يا ىلا اهنم لبتيالو يف ريمضلا تلق ناف  ةاصعلل لبقت ال اهنا ملعف عيفش ٌةعافش اهينم لبقي نا فنزإب

 ٌليُعي ١ .ىنعمو لدع اهذم ذخوي ال يتلا يه و اهنع يزجملا ريغ ةيصاعلا ةيناثلا ىلا تلق - عجرب ىيسفنلا

 ثعفش ول اهنا ئلع ىلولا سفنلا ىلا عجري نا زوجب و.-اهذم لجقي مل عيفش ةعافشب تداج ى ا ٌةَعاَفَش اهنم

 ينعي [ ٌنررصْني مه لو ] « اهنم فخري ملاهنع لدع ثطعأ ولو اًنيش اهع يزجت ال امك اهتعافش لجقت مله

 ةثلث لوقت امك يسانالاو نابعلا ىنعمب ويكذتلا و: ةريثكلا"شوقنلا» .ىرم+ ةركفملا» نسفنلا» يلعب تملذا ام

 كراملاك ناشلا ورطخلا قلراي هلامعتسا صخ و اغلا هداه تلدباف ليهاب رغصي :كللذلو لها [ لا ] لصا *سفنا

 عئرسك و موزلا كلمار صيقك ديس ند ىم نعل مع[ نوعرف 1 ماهعلا و فاكسالا لآل اقي الفمههاجشا و
 صا نإ

 هداج دق.٠ رعش « مهضعب مام يفو.ربجت و انع 1ذا ناف نعرفت اوقتشا ةنعارفلا وتعل و سرفلا :كلما

 ةساس م [ مكقوطوسي ]* ماقيجتلو منيجلا يرق و * ةمارغ طرف و نعرف ىصقا * يأ كازف مولكلا ىسوملا

 فسغلا رقي نا انيبا « افسخ ساخاا ماس كلملا اماذا * رعش « موثلك نب ورمع قف ناطر نافل ا دطتمت

 زدصم [ءوسلا ]و « هيلع مكنرديري و باذعلا دوس مكتوغبي ىذعمب هذاك اهجاط ا ةعلسلا ءاس نم هلضاو « اذيف

 يس هلك باذعلا و باذعلا دوس ىذعم و امبحبت داري لعفلا ءوسو قلخلا ءوس ص هللاب ذرعا لاقي معلا

 ةلوقك فطاعلا 01 كلذ م ةلوقلا ناين ناد ا اس 1١ ةفاضالاب 0 هناك ةعظفا و هدشا
1 39 



 ل

 اوضاع ةءي ها ل ا ا 5-2 م د هرتو سو ب

 مه ع 0 مانا 00 يلا ١ 7 5 ةرصلاو ٍرْبّصلاِب اوُدْيعتَسا و
 ستاد و ووصل 12

 © ىيملعلا ى راع ملص يذا و مكياع كنعلا ني نارك لير - 3 8 نوعجار هيلا
 همر 52 02 5 ه<

 اًحيش سفن نع رسمت ع آل امري ارقَتاَ

 315 « نوت ا هللا نو نم 000 امل ل هوحنو ةعفدت و هابات لوقعلا نال لوقعلا اوبرلسم كللذ يف

 فيلاكت ىلع نيرباص اوّلصت نو امهذهب عمجلاب يا ةولصلا و رجصلاب هللا ىلا مجئاوح ىلع [ اونيعَتسا

 ةاعارم و سراسولا عفد و تايّنلا ظغح و بماقلا صالخا نم اهيف بسجن ام و .اهقاشمل نيلمتحم ةولصلا

 رابج يدي نيب باصتنا هناب ملعلا راضعتساو عوشخلا و ةيشخلا عم هراكملا نم سارتحالا و بادألا

 : 0 ةواصلاب كلهآ رمأ و ىلاعت هلوق هنم و هباذع و هطخس نع باقرلا كلف لأسُيل تاومسلا

 جرلص هللا لوسر ناكو اهعوقو دذع ةولصلا ىلا ءاجنلالا و اهياع رجصلاب بمئاوذلاو ايالجلا ىلع اوذيعتسا و

 رفس يف وه و ْمتُق ةرخا هيلا يعن هنا سابع نبا نع و - ةولضلا ىلا عزف رما .هّيْرَح اذا ملسو هلآ و هيلع

 لوقي وه و هتلحار ىلا يشمي ماق مث سولجلا اهيف لاطا نيتعكر ىلصف قيرطلا ى نزع نتن عجرم

 رهش ناضمر رهشل ليق هنمو تارطغملا نع ع سبح هنال وصلا ربصلا لهق و - ةولصلا و ربصلاب ا

 هللا ىلا لاهتبالا و ءاعدلا ىلا ءاجتلالاو ربصلاب ايالبلا ىلع ناعتسي ناو ءاعدلا ةولضلاب داري نازوجبو -ربصلا

 ليئارسا وذب اهب رمأ تلا رومالا عيمجل نوكي نا زوجبو - ةناعتسالل وا ةولصلل ريمضلا [اَهناو ] * ةعفد يف ىلاعت

 ىلعربك رمالا اذه يلعربك كلوق ىم ةليقث ةقاشل [ريِدك]اوُديعَتساَو ىلا يمن اوكا هلوق نم انبذع اونو
 تاق  للثي امم هسفن يف عوشخلاو نيعشاخلا ىلع لقثت مل اهل ام تلق ناف - هيلا مهوعدت ام يكرشملا ٠

 مهو وقام مهنا ا د ىلاعت هلوق ىلا ىرت لا - مهيلع نوبتف اهبعاتم ىلع نيرباصللر خذا ام نوعقوتي مهنال

 نبل نا نوملعي انعم و نمي هللا دبع فسعصم يفو هيف نوعتطي و هدنع ام لين و هباوث ءاقل نوعقوتي يا
0 

 جري مل و ءازجلاب نقوي مل نم اسا و نونّتيتيب َنوُدظَي رسف كلذل و كلذ بسح ىلع ىولمعيف ءازجلا داقل نم
 ئاع ع نم هلاثم و - مهلامعاب نيئارملا و ىنيقفانملاك هيلع تلقثف ةصلاخ ةقشم هيلع ثناك باوثلا

 ةكحاضم و ردص حارشنا:و طاشن و ةبغرب هلوازي هارتف هلمع رادقم ىلع ةدئاز ٌةرجا عئاذصلا و لامعالا ضعب

 هللا ىلص هللا لوسر لاق مث نم و ةملظلا ضعب هركستي لماع لاح فالخب هتلرازم ٌدلتسي هناك هبرضاحل

 نيناطنلااو:تزدخيلا نعول ل اةينخوز العب اذرارقنا للا ةرلصلا ىف ينهع ةرق ٌتلعجم و ملسو هلآ و ةيلع

 ينأ] و « هننيلا نا اهلوقب ثعضخ هنمو كايقنالاو.نيلل اف عوضخلا اما و  ةنماطتملا ةلّمرلل ةعشخلا هنم و

 ريفغلا مجلا ىلع [ يلا ىَلَع ] + يليضفت و ينمعن ازركذا يا يتمعن ىلع فطع بصن [ ٌممُدْلَصَم

 نيريب [اًوي ] :* ةرثكلا ناري نسافلا نم:املاع تيار لاقي يمل 2 قوات هلوتك سافل وعم

 كنع يزجت راين نب ةعدج يف ثميدحلا هنم و قوقتحلا نم ايش اهنع يضقتال [ يجن آ1] « ةميقلا موي
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 ةرقبلا ةروس

 ١ درجلا

 عيرلا



 ' ركل ةروش

 يس

 سمر سمج معوض

 ا و ةوكزلا 001 ةرلصلا اوميفأ و و © نوماعت مثنا و , قحلا رم َ لطابلاب ّقَحْلا اوُسِيلَت و
 مو وم ”تس تمربص هرم سد هر سن ريمس

 © ىواقعت 21 بيلا ةرل منا و مكسفنا 0 رباب كال 5 © ىنيعكارلا عم

 لكو ليلق ةيلاوريثك لك يذلا قعلاب و هللا تايابريسي عاتمو لياق ُّلدب يه ر اهولدبتساف ملس و هلآ و هيلع

 نردبي و مهرامث و مهعررز نم مزابخا نوطعي مهتماع تناك ليف و - ريقحلا لياقلا لاب امن ريقح هيلا ريبك

 مهكولم ناك و عئارشلا نم ميياع بعص ام ميل مبليهست و ملكلا مهفيرحت اع ىشرلا مهنوشرب و ايادبلا 3

 ١ تسبل كلوق يف اهلثم ةلص تناك نا [يلطاجلا ] يف يتلا ءابلا* اوفرحت وا اومتكيل لاومالا مهيلع نوري

 يتلا لطابلاب لزنملا قحلا طلتخمف اهنم سهلام ةدروتلا يف اوبتكت الو ىنعملا ناك هب ةنطاخ ىيشلاب عيشلا

 ىنعملا ناك ملقلاب تبتك كلرق يف يتلاك ةذاعتسالا داب تناك ناو مكلطاب و اهفح نيبزيمي ل ىتح مدبتك

 ىنعمب يبنلا ممح تحت لخاد مزج [ اوُمُنَكت ]و ههنومتكت يذلا ملطابب اهبتشم اسدّئلم قعلا اولعجتالو

 قحلا نامتك و لطابلاب قحأ) سبل اوعمجت الو يا عمجلا ىذعمب [واولا] و * نا رامضاب بوصنم وا -اومتكت الو

 اوهني ىنح نيزيمتم ىيلعغب اسيل مهنامتك و مهسبل تلق .نآف 1 (ىدللا فرقت و هكلمسلا لكت ل, كالوتك

 قحلا سبل نال نازيمتم امه لب تلق - قمعلا اومتك دقف لطابلاب قحلا اوسبل اذا مهنال امهنيب عمجلا

 ةغص ةدروتلا ىف دجن ل اولوقي نا قحلا مهنامتك و اهنم سيل ام ةنروتلا ىف مهتجتك نم انركذ ام لطابلاب

 فسصم يف و هيلع وه ام فالخب ىلع هوجتكي و كلذ اوحمب وا اذك مهو - ملسو هلآو ةيلع هللا ىلص دتسبم

 2 ! مدقا وه و نومتاك نوسبال منا مكدلع لاح يف [ نوملعت مننأَو ] * نيمتاك ىنعمب نومتكت و هللا دبع

 ايدك ل هب تركنا نملة روم 0 [ةولصلا اوميقأ و ] * بكار رد امبر  ميبقلاب :لبجلا ىل

 و - هللا نيد يف مهمزلب امل دايقنالاو عوضخلا عوكرلا لهقو - مهتولص يق عوكر ل دوبهلا نال مهنم [ نيكل حم

 ةعامجلا ىف ينعي نيلصملا عم ىلصت ناب ارما نوكي ناو دوجسلاب اهنع رجعي امك ةولصلا عوكرلاب داري نا زوج:

 خيبوتلا عم ريرقتلل ةزمبلا .[ ىورمأتآ ] * نيدرفنم » نيلصملا عم اهولص و ةولصلا اوميقا و. ليق هناك
 تقدص ماوق هنمور ع لك قواتنا ةتيسن وعل ةقويو اقر ردا دريخلا ةَعَس [رهلا ]و مهلا ى نم بيبيحتلاو

 ملسو هلآ و هيلع هللا ىلص دمحم“ عادتاب مهرهغ و مهبراقا نمرسلا ىف ةوححصن سم نورساي رابحالا ناكو ترربو

 دمع“ نعو -اهيف اوناخن اهوقّرفجل تاقدصب اوت اذا و نوقدصتي الو ةقدصلاب نورماي اوناك ليقو - هنوعبتي الو

 دايشاب اذنورمأت متنك دق مبل اولاقف راب لها نمم سان ىلع اوعلطا ةنجلا لها نم اسان نا ينغلب عساو نب

 رجلا نم اهنوكرذت و [ مسشلآ ني ] * اهريغ ىلا ف فلاغخن و اهب مكرممان انك اولاق ةنحلا اذاخدف اهانلمع

 تعن اهيف.و.ةنروتلا نولثت ينعي نوملعت منا و هلوق لثم تيكبت [ بشنلا نول ْمُثْنَأَو ] * تايسنمل اك

 « لمعلا لوقلا ةفلاخم 2 فرت و ةنايخلا ىلع ديعولا اهيف وا ملس و هلو (ةيلغ هللا ىلص ليدي
 م ووو ود 1

 مكناكو هباكترا نع ةحابقتسا م ؟لصي ىنح هيلع منمدقا ام مجقل نونطفت الفأ ىنعمب ميظع خيبوت [ نولقعت الذأ 1
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 يده عبت ىمف رق و - ةَمَح اياطخ وذ اهلخدي فييف ةدحاو ةئيطخ؛ ةنجلا م جرخا هنا ىلع هيبنتلا و

 هللا ةرفص مهناسل يف هاذعم و هل بقل مالسلا هيلع بوقعي وه [ليبئارسا] « مذنلاب فروخ الف ليَذه ةغل ىلع

 لئارسا ىيرق و ةمجعلا و ةيماعلا نوجول امهلثم فرصنم ريغ ليعمسا و ميهاربا ةنزب وه و هللا دبع ليق و
 هب معنا ام اهب داراو اهحن ام ارعيطي و اهرومظعتسي و اهب اودتعي و اهركشب اولخي ال نا [ةمعنلا ] مهركذو لك

 ةبوتلا و لجعلا نابختا نع وفعلا نمو قرغلا نمو هباذعو نوعرف نم ءاجتألا نم مهياع دع امم مقئابا ىلع
 ىف هب رّشبملا ملسو هلأو هيلع هللا ىلض دمحم ىمز كلردا نم مهيلع هب معنا ام و كلذ ريغو مُهِيلَع

 تدهاع امب يلا يدبعب ثينوا لاقي اعيمج دهاعملا و دهاعملا ى 1١ فاضي [دبعلا] و « ليخنالا و ةئرؤنلا
 سوس ىو

 أوفرا و ] ىنعم و « هيلع كتدهاع امب يإ كدهعب تيفوا و هلل 5 هدبعب قرأ نم و ةلوقك ةيلع

 يللا هيلع لماع اَمب + ىف وأ نم و ةلوفك يل ةعاطلاو يب نامبالا نم هيلع ينومتدهاع امب اوفواو [ يدب

 باوثلا .ىسح نم ةيلع 0 1 مكدبعب فز ] هيلع هللا اودهاع اه اَوُقَدَ لحب هللا دعا م مهم

 نما طوعا 5زا8 ف داو ةتجهر ادي عر رز ا ل [ نوبشراف يابا] رت

 00 ةكسحلاب ءاَجلا نص ةلوقك مكدبعب: ءافولا ىف. غلابأ كا ديذشتلاب 5 خرق را ابعت كل

 رجعملا باتكلاو ةمحرلا يبنب ناميالا نم ةردعو و هياع اودهاع ام يديعب ارخرأ و ةلوقب كيري لا كم و ك3

 هب رفك نم لوا [ هير فاك لوا ونون [ مكعَم امل اًفَدَصَم ترن امب اونما و ] هلوق هيلع لدي و

 لقا لك وأ « قلها ناذطك" ككلزغك ةباؤفاكلزا عشت كلوا نك نكي "هزل قنات

 نيرشبملا اوناك مهنالو هتفصب و هب مهتفرعمل هب نمّؤي نم لوأ اونوكي نا بسج# ناك هناب ضبرعت اذه و اذم
 ثعب املف مهلك سانلا لوا هعابتا نودعي اوناك و هب اررغك نيذلا ىلع ىنيحتفتسملاو هيلا يحوا نم نمر

 0 ل١ "مهينات لح نيم نيرا الا لن م اررمك ني نكي مل ةلوقك 0 ىلع مهما ناك

 داري نا زوجمو- هب او هداج اَملَف -4 - كيم مه مد بانا اونو يذلا قرع امو" هلوق ىلا

 ةدروتلا ىف اروكذم هنوفرعت متنا و اونوكت الو يل ةكم لها ىم هب كرشا نم ىنعي هب رفاك لوا لثم اونوكت الو

 ةقدصي امب اورفك اذا منال مكعم امل هب يف ريمضلا ليق و -هل باتك ال كرشم وهو هذرعي مل نم لدم افوصوم

 ناماسملا ىرتشا امكه ع« ةلرقو دباب لالا اررَدشا ىلاعت هلوقك لادبتسالل ةراعتسا [ئارتشالا ] و « هب اورفك دقف

 هيل اعرتشملا ونه مثلا الا و اذمن يتايآب اولدبتست الو يفعي* لبجلاب تكععب ملا تبرش يناف « هلوق و « ارصنت

 هللا ييلصاهللاا قررت ناقاجت اوطلبص) | وتب طارق يلع اؤمالقل مهموق يف مهل تناك يذلا ةسادرلا ليلقلا نمثلاو
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 ىاده عبت ىنمف . ئده ى 0 مديرا اما © ايدج 585 رطبا 11 © ميحرلا باودلاوه

 عد ا 100 مسمر ص لص هرم جم كم م «ء

 5 نودلاخ اهيف مه ع رَذلا ٌباَحص] كيلو انتايأب أو 32 ار يذلا و © نودزحت مهالو مدع فتوخ الف

 6 ان عوالا ني تفاعلا هم نع م --
 2 را ا ا هرودنإص سس ى ومص 4 0

 كاوا اتاياب اوبدك و اوردك ع يذلا و نونزحب مه الو مهل فوخ الف ياده عبت
1 

 سانلا هيلع ام [ نيعبل مكضعب 1 ىنعم و « مهلكس انلا معي مكح 5 َنودلاَح ايف مشراَدلا كا

 رارارقتسا حضومم 1 * ضرالا ىلا لوزنلا طوجبلا و - ضعبل مهضعب ليلضتو يئابنلاو قنداعتلا

. 

 مف, هلوق, تللذ
 2ك

 ىقلت ] ىنعم *« توملا ىلا ليقو ةميقلا موب ىلا ديري [نيح ىلإ ]* شييعلاب حّتمتاو [ عادم 1 رارقتسا

 هتلبقتسا اهنا ىلع تاملكلا عفرو مدآ بصنب عيرقو -اهملع نيح اهب لمعلا و لوجقلا و ذخالاب اهلابقتسا [تاملكلا

 دوعسم نيا نعاونقيالا ع اًنْمَلَظ اني ىلاعت ةلوق ثملق ىش ام كثكلق ناف -- هب تلصتاو ل ناب

 0 م ل
 دمح# و مهللا كنس ةئيطخلا فرتقا نيح مدآ انوبا هلاق ام هللا ىلا مالكلا بحا ىنا هنع هللا يضر .٠ 3 .٠ ل 0 0 . 2
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 نعد“ 522200 هلا يلرففات يسفن تمل تن أ هلا 3 كدَج ناسا

 نم حورلا يف خفنت ملأ بر اي لاق ىلب لاق ىديب ينقلخت ملأ بر اي لاق امهنع هللا يضر سابع نبا
 الا ىلب لاق ىنّتج ينكست ملأ لاق ىلب لاق كبضغ ىّمحر قست ل ارووزإب اي

 اوج ةبرت نزد مدآ ةبرت ركذب يفنكا و - معن لاق ةّدجلا ىلا تنا يعجأرا تحلصإ و تبت نا بر

 اًنَمَلَظ انبر الاق هلرق يف اهركذ دق و كلذل ةّدسلا و نارقلا رثكا يف ءاسنلار كذ ّض امك هلاعبت تناك ابنإ

 هب طين امل و ديكاتلل تلق الا اكلك زك ب تلق مذ لولوة دخلا هيلعر مجد الع بقت مس
1 

 ةباوج عم يناثلا طرشلا تلق تلق - لالا طرشلا باوج اس تلقا افاد 0 ع مكفيتاَي اماق هلوق اكدايز

 باتكو مهيأ“ ةدعبأ لوسرب [ىده ينم مدينا اًساقز ىنعملإ و * كيلا تنشط ثيردق ناف ينتئج نا 00

 تلق ىف - [ ياده عبت نم هلوق ةلباقم يف [ اتاي اوب ا يذلا و ] هلوق 1 هيلع هلْ

 ديحوتلا و هللاب ناميالا ناب ناذيالل تلق - ةبرجول ةلاحم ال نثاك ىدهلا ناهتا و كلشلا ةملكب عييج ملف

 هديحوت و هب ناميالا ناك اباتك لزني مل و الوسر تسعي مل نا هنا و بنتكلا' لازنا و لسرلا ةثعب هيف طرتشيال

 ةكيطخلا تلق ناف - لالدتسالا ورظنلا ىم مهنَكم و.ةلدالا نم مهل ببصناو لزتعلا نم مهيف بكر امل ابجاو

 ىئرجام هيلع ىرج ملف ةريغص تناك نا و دايبنالا ىلع زوجت ل ةريبكلاف ةريبك تناك نا مدآ اهب طبهأ ينلا

 يغلا ىلا هتبسن و سياباب لعف امك ءامسلا نم طابهالا و ةدجلا نم رجارخالا و سابللا عزن نم اهببسب

 لامعاب ةرومغم ةريغص الا ثناك ام. تملق د ةبونلا ىلا ةجاحأا و ةميزعلا مدع و. دهعلا .نايسن و نايصعلا و

 ئرج ام هياع ىرج امنا و تاعاطلا مظعاو لامعالا لجني ه يتلا ةحلاصلا راكفالا و صالخالا- نم هبلق

 ءاملا ءاقتا و اياطخلا بانتجا ىف هتيرذل و هل افطل كلذ 11 ومت و اهناشل اعيظفت و ةئيطخلل اميظعت
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 © نيرفكلا و ناك و ويكسلا# وا ١ نا سيابا 0 مدلل اردجسا ةكسل كل ذا و
 انوكفف ةرجنتلا ١ ىذه د امش ف دغر ابذم اكو ةنكلا» كلو وااشنلا نكملا مدآ ا انلق و ما وووم س2 مممبص ت ص مو م مس خس ؟ د مم هوم 75 «<ىمو ج

 © ودع ضحبل مكضعب ؛ اوطبا ان ثقف انك امم اًميجرخلف اهذع ناطيشلا اًهبلراف '© نيهملاظلا نم ج ع وم 34 1000 مو جمع م

 1 'اعت هلل [نوجسلا] امهيفأل ةروسكم اهل ميك ريتال ةزمبلا بلقب ميِمْنا ىيرقو ءامساا ىف مصب ! ضرعلا

 نازوجب ود هل هتوخا و فسوي او و مدلل ٌةكئالملا تدجس امك ةمركتلا هةحو ىلع هريغل و ةدابعلا ليبس ىلع

 ةكرحلا الهتسا زوجي ل و - عابتال داقلا مضب اود ُةكْئَمْلل رفعج وبا أرق و هيف تاقولا و لاوحاا فلتخت
 ادحاو اًهْكِح ىاك هنا لصتم ءانثتسا [َسْفاب ا هلل دمحلا ميلوقك ةفيعض ةغل يف ال عابتاا ةكرحب ةيبارعال

 و -مهنمم دحاو ءانثتسا مهنم ينئتسا مث اًووجَسُف هلوق يف هياع اوجآغف مهب ارومغم ةكئالملا نم فولالا را عر

 ةرْفَك سذج نم [نيرفاكلا نم لكك و ] هذع [ربعتسا و ] هبرمأ امم عنتما [ با ] ءاطعقنم لعجب نا زوجب
 اهنال نوكسلا نق | ىنكسلا] « هر ره نع قسجف نعل 7 هم ناك هلوقك ربكتسا و ىبا كلذلف مهنيطايشو نجلا

 ردصمال فصو [ادعَر] و ههيلع فطعلا مصيل نسا يف نكتسملل ديكات [َتدا] و «رارقتسالا و ثبللا نم عون

 نم لكالا امهل قلطا امتئش نجلا نم ناكم يل يل .مهجملا ناكملل [ُتِيَحلاو » ابار ًاعساو اًدغر.الكا يا

 تالركامال ةعماجلا عضاوملا ضعب الو لكال ضعب امهيلعر ظحي مل يح ةلعلل ةحبزملاةغلابلا ةعسوتلاهجو ىلع ةذجلا

 اميف ةرجشلا تناكورصحلل ةتئافلا اهراجشا نيب ىمةدحاو ةرجش نم لواذنلا ىف رذع امبل ىقجيال ىتح ةنجلا نم

 نيل ؛ ةريشلا و - يشلار سكب ةرجشلاو  يذهو - هاذ اارسعب اًبرقت ١ دو يرق و * ةنهتلاوا ةمركلا وا ةطنحلا ليق

 مهسغنا اوملظ يذلا نم[ ىهملاظلا م اهنادوس و ةكمربارب اهب أرقي لاقو اههرك هنا ررمع يبا: نعو داهلاو

 ناطيشلا امهامحف ىلا ةرجشلل [ابْذَع ] يفر يمضلا ه يبذلل باوج بصنوا ابرقتت ىلع فطع مزج [ا للا
2 50 00 20 

 هلوق و يرسا ن + مةللعف اهو هلوق فك ف اهلثم هذه 5 ءو اهنع انمهتلز هس حا ىلع

 ّلّرو ةبترم نع َّلَز لوقت امك امهدعبا و اهذع امهبهذا ىنعمب ةّدجلا نع امهلراف ليقو برش دعو , لذا 1 -

 ناكنا ةذجلا نم وا ةماركلاو مهعذلا م [ ياك امم ]+ امبلاراف ىجرقوا ذكربشلا مّلزو تلذع بهذ اذا كاذىنع

 تردص كابا :؛ يشلل يمضلا نا ىلع ليل داذهوابنعناطيشلا اب يرن فتن وقع أرقو -اهنع يف ةرجللر يمضلا

 تلق - مهجر َكّذَد اهنم نرخ هل ليق ام دعب ام,لهسوسوو امبلالزا ىلا لصوت فيكتلق نا  اهذع هّسسوسو

 ةسوسولا ةبج ىلع لخدي نا عنمي الو ةكئالملا لوخدك ةمركتلا و بسيرقتلا ةبج .ىلع اهلوخد عفمي :نا:زوج»

 لوخدلا دارا ةنا يفر و > + ىداذف باجلا دنع ماق ليقو- امهملكيف ءامسلا نم وندي ناك ليقو- اوحو مدلل ءالكيا

 اوحيو مدأل باطخ [ ارطبها ] ليق « نررعشيال مهو هب تلخد ىتح ةيحلا مف يف لخدف ةنرحلا هتعنمف

 مييعشتمو سنالا لصا اناك.امل امهنال امهتيرذو امه.دارملاو | رج مدل هنا عينتصلاو + وو ليث: سل و

 ىاع لدي ا ضعبل ميعب ايدج اهذم اًطبشا لاق هلوق هيلع .ليلدلا و. مهلك سنالا ”مهناك 6

 ا 8
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 مل ًءامسالا مدا 6 و © 01 1 ملعا 0 لاق ط ىزإ يسيدقتبو مدمج 17 داي نحو
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 ١ اذا ملع 5 كتاحتس اولق ه نيقواص, م م نأ ماؤه دامب يأ رد لاف 5 للعلا يضع
 - 0 فك 6 - 2 2#

 مه ءامسأب مه أبنا اماف مهءامساب ميل 0 لاق © ميلا ميياعلا ١ تنآ تلا * يكقلع ام

 - 0 ا مى

 6 00 52 © و نردبت ام معا ضنرألا و ر تارا ا 0 يق َّك لقا ملا لاق
5 
 5١ جام ع

 ايف اردسفاف ضرالا اونكسأ فسميت رخألا "ىلع نيلقثلا دحا اوساقوا  مهتفص' ىلع اوسيل مهاوس قلخ' لك و

 لات [نو] ينفواولا وكس كلفنا نم َكَفَسي ايو يرق ةفئالطلا نقتل بف

 ىنم [هسيدقت] كللذكو + ءوسلا نم هللا كيعبت [ميبستلا] و « ناسحالاب هذم وحلا ناز قال ىلا نسحت أ لوقت امك

 ميسن ىل لاعلا عفوض يف [ كدنعب] و هدعبا واهيف بهذ !ذا ضرالا ىف سدقو ءاملا و ضرالا ىف مدس

 ام محا ] « كلتدابع ىم ىكمتن مل فطالا و قيفوذلاب اذهلغ كلماعنا اول ةنال كدمحب نيسبتلم كلل نيوماح

 ا ملاصملا كلت مهل نيب اله تلق ناف - مكيلع يفخ رهام كلذ يف ملاصملا م ملعا ىا ا

 دق هنا ىلع ةمكحلا و سسحلا هجو مهياع يفخ ناو ةمكحو ةنسح ابلك ةلكا» لاف نإ اولا نا داععلا كفك

 ضرالا ميدا نمو ةمدالا نم مدآ مهقاقتشا و - [ اباكءامسألا مدآملع و ] هلوق ىم هعبتا اميف كللذ ضعب ملّجب

 و يمجعا مسا )| مدآ ام و سالبالا نم سيابا و سردلا نم سيردا و بقعلا نم بوقعي مهقاقتشا وحن

 تايمسملا ءامسا يلا [ كاملا ] * كللذ هابشاو غلافو خآاشورباعورراعو رز 1ك لعاف ىلع نوكي نا ةرما برقا

 ةلوقك اللا ذم ضوغو ىمسم نم هل بال مسالا نال ءامسالا ر كذب ةيلع لولدص امرلعم هنوكل هيلا فاضملا فذعف

 مآعو لصاا ناو ةماقم هيلا فاضملا ميقا و فاضملا فذح هنا ثمعز اله تلق ناف - ساّرلا ٌلعَّتْشا و

 ملبن: 5 » ءامسأب يوب هلوقل تايمسملاب ال ءامسالاب ةقيلعت بمجو ميلعتلا نال تلق  ءامسالا تايمسم مدآ

 مهئبنا و ءالوهب ينوئبنا لقي ملو تايمسملاب ل دامسالاب ءابنألا قلع امكف مها مهابنا امل - موئاماب

 يتلا سانجالا هارآ تلق - تايمسملا ءامسا هيماعت ىذعم امف تلق ناف اهب ميلعتلا قيلعت بسجو مهب

 نم اهب قلعتي امو اهلاوحا هماع و اذك ةمسا |ذه و اذك همسا !ذه وريعب ةمسا اذهو سرف مسا اذه ىنا ةمّلعو اهقلخ
 درو رسم م2

 امناو مهبّلغف ءاقعلا تايّمسملا ىف نالركذ امنا و تايمسملا ضرع يا [ مصرع مُث] ٠ ةيويندلاو ةينيدلا عفانملا

 ينا مممع :ز يف ينعي [ نيف دا مثذُك نا ] * ثيكبتلا ليبس ىلع ءابنالا نع مهزجع ىلع دقو مه ءابنتسا

 يتلا ةيماعلا دئاوغلا نم ,ىاجكسي + نميف نا و مهياع نرلل دارا ءامدلل نيكاشتس ن !نسفم ضرالا ىف نلوتسإ

 ركذ نم لفعل انما دش ميل نيبو كلذب مهاراف ارواهتسي نا هلجال نولهاتسي ام اهلك دئاوفلا لوصا ىه

 [ضرَألاَ تاومسلا َبسْيَع ماع أ مكل كا ملا ] ةلوقو « نوماعت ال ام ملينا ةلوق يف ىفالختسا ىف: ملاطملا

 مدآت 2 انيق 3 كلذ نم طسبا ةجو 0 هب ءاج هنإ الا ىوملعت الام ملعا يننا مهل هلوقل راضحتسإ
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 * ءامدلا َكفْسَي ٍر

 ىلا ىوتسا مث لبق هناكولعلا تابج [ةامسلاب] دارملا و هرخآ ىيش قلخ كلذ ى بي امه ديرب نأ زيغ لم اضزال

 ىلا عجار ريمضلا ليقو الجر 3  مهلوقكةريسفت [ضاومس عبس ] د يودع ا يفر يمضلاو ِك وف

 ىنويقلخ ليدعت نهتيوست ىنعم و - -لرالا وهي برعل ا 0 ذعم يف ءامسلا و ءامسلا

 امكحم اًيرتسم اقلخ ىيقلخ مث مف [مْيلَع + ريش لكي وهو]* نهتلخ مامتاوا روطفلا و ج وعلا نم هئالخا و ةميوقت و

 ثلق ناف - مهحلاصم و مهعفانمو اهلها تاجاح بسح ىلع ضرالا ىفام قلخ عم توافت ريغ نم

 انهه م تلق - ةلهملاو يخارتلا ىنعم هئاطعال مث هضقاني ءامسلا ىلا داوتساا ىنعم هب ترف ام

 مث هلوقك تقولا ىف يخارتلل 9 ضرالا قلخ ىلع تاومسلا قلخ لضف و تواغتلا نم نيتلخا نتا

 هنا ىذعملا نال هب ٌتضرتعا امم مزلب مل تقولا ىنف يخارتلا ,ىنعمل ناكول ةنا : اي يدل 5 5

 ثلق ناف - رخآ اقلخ اهيلا دصقلا فيعاضت يف ىلةمللا نيد كاست لس كيل لصق نيح
 اهوحد اما و ءامسلا َقَلُحَ هقلخ مدقت ضرالا مرج نالال تلق ابيحو كلذ دعب ضرألا و ةلوق اذه ضقاني انمأ 0م م62 7 حب 02 ]ا م كي 0 2--

 مث اهب قزتلم ناخد اهيلعر هفلا ةئيبك سدقملا تيب عفرص يف ٌضرالا هللا قلخ نسحلا نع و -رخاتمف

 اَنتاك هلوق كللذف ضرالا اهنم طسب و اهعضرم يف ربغلا كسما و تاومسلا هنم قلخ و ناخدلا دعصا

 ىاع كلالمعمج [ ةكئالملا ]لو * اولاقب بصنني نازوج# و ركذأ رامضاب بصن [ ذو ] « قازنلالا هوو اًقْن

 لخدد نالوعفم هل يذلا لعج نم [ُلعاج رعت كلين تدانلا ناحل نقم عمج ىف لئامشلاك لصالا

 [ةفيلخلا] ر*ةفيلخ ضرالا ىفريصم هانعم و ةيلوعفم اذاكف ةفْماح ضرآلا يف هلوق امه و ربخلاو أدتبملا ىلع

 اليف تماق ناف- ةئيرذ و مدا اهيف مهفلخف ضرالا ن اكس اوناك مهنال مكنم ياخ ىنعملا و - ةريغ فلخب نم

 ىبا ركذب ىذغتسي امك هيذب ركذ نع ةركذب ينغتسا 7: مدآ ةفيلخلاب ديرا مك وا ك1 لا

 و فاقلاب ةقِياَخ كرقو -كلذل دوف مىفلخ# افلخ وا 0 م ديرأ ا مشاهورضم كلوق يف ةليبقلا

 ىن ٌةَفِياَخ 0 58 0 ل كللذك و هضرا ين هللإ ةفياح ناك مدآ نا ي ل ديري نأ زوجت

 هتمكح اوفرعين هب اوجيجا امب نر و لاوسلا كلذ اولأسيل تلق - كلذب مهربخا ضرغ يلا ١ ثق ناف - ضرآلا

 ةرواشملا ةابع مايل ليق و  ميفالختسا تمقو يف ةببتشلا ضارتعا نع مهل ةنايم مهنوك لبق مبفالكتسا ىف

 اينع ةعلارلا محو ملعب ره اك نأ مهئاحصت رامبتاقت ىلع اهضرع و اهيلغ اومدقي نا لبق مهروما يف

 يذلا ميكحلاره و ةيصعملا ّلها ةءاطلا لها ناكم فلختسي نا نم بجعت [بيف نك رانا

 تلق بيغوه امناو هذم اووجعت ىتح كلذ اوفرع نيا نم تلق ناف -رجشلا الا ديري الو ريخلا الا لعفي ال

 نوموصعملا قلخلا' م د مهدحو ةكئالملا نا مهماع ي دل موألا ةبج نم وا هللا 02 رابح هوفرع
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 عميل بش لعب 0

 مكملع لاح يف نررفكت لاح يا ىلع كلوق ىلا ىنعملا لآ دقف تلق ناف  اهرخآ و اهلواب ةصقلا ةذهب

 نمضتم لاحلا راكنا ناوراكنلا َفْيَك يف ماهغتسالا ىنعم ىنا انركذ دف تلق  هتحص هجر امف ةصقلا هذهب

 لصتا نا تلق ناف هذه مكلاحب مملع عم مكرفك بجعا ام ليف هناكف ةيانكلا ليبس ىلع تاذلا راكنال

 امهب ملعلا م اونكمت دق تلق - عوجرلاو يناثلا ءايحالاب لصتي ملف مهتيمي مث مهايحاف اتاوما اوناك مهناب مهملع

 تّيم عمج [ تاومالا ] و « اردناع مث اوملع مهنم ريثك و ملعلا لوصح ةلزنمب كلذ ىناكف هيلا ةلصوملا لئادلاب

 مصي اميف تيملاقي امناو !دامج مهنرك لاخ يف تاومامهل ليف فيك تلق ناف - ليف عمج يف لاوُقألك

 ثارما -ةنيملا ضرألا مهل ةياو - انيم ةدلِب هلوقك ةويحلا مداعل كلذ لاقي لب تلق - ىنبلا نم ةريحلا هيف

 ءايحالاب] دارملا ام تلق ناف * ساسحا الو حور ال نأ يف امهعامنجال ةراعتسا نوكي نا زوجب و - ءايحأ ريم

 ريصملا عوجرلاب و روشنلا هب داري نا وبر وشنلا عوجرلاب و ردقلا ىف ءايحالا هب داري نازوج# تلق - [ يناثلا

 توملا بسّقعت دق لوالا ءايحالا نال تلق - [ مَنِب ]باقعالا و [ماغلاب] لوا فطعلا ناك مل تلق ىناف < ءازجلا ىلا

 روشنلا هب ديرا نا توملا نع خارتم كلذك يناثلا دايحالا و ءايحالا نع ئخارت دقف توملا اما و ارت ريغب

 نع جارتم اضيا ءازجلا ىلا عوجرلا و هيخارتب ملعلا بستي هنمفربقلا ءايحا هب دبرا نا و ارهاظ ايخارت

 مِهفرصَت تايب تايآ ىلع ةلمتشم اهنالأ هللا اهركذ يتلا ةصق عم رغكلا عامتجا ركنأ نيا نم تلق ناف -روشنلا

 عميهر تايا هددع ام نال اعيمج نيرملا لمتح# تلق ل رع اهتح ماسج معن ىلع مارفكلا نع

 اًماو رهاظف يويندلا عافتنالا اما -مكذيدو مكايند يف هب مكءافتنال و مكاجللا [ مك ]« معنلا مظعا نم تاي اهنوك

 ريكذتلا م هيف ام و ميكحلا رداقلا عئاصلا ىلع ةلادلا عخصلا بساجع نم هيف ام و هيف رظنلاف ينيدلا عافتنالا

 مكانملا و هكاوفلا و براشملا و معاطملا نوذف نم ةذللا و سنالا بابسا ىلع هلامتشال اهباقع و اهباوثب و ةرخلاب

 قعاوصلا و نارهذلاك ةراكملا عاونا نم ةّقشملا و ةشح ولا بابسا ىلع و ةيببلا ةنسحلا رظانملا و بمكارملا و

 مصي يتلا ءايشالا نا ل ىلع مل قلخ هلوقب ٌلدُدسا دقو - فراخملاو مومغلاو مومسلا و شانجآلا و عابسلا و

 اهلرانتي نا دحا لكل اقلطم ةحابم لصالا ىف تقلُخ لقعلا يف تاروظحملا يرجم رجت مل و اهب عفتني نا

 كارا نإ تملق  ةحّسص هجو اهيف امو ضرالا مكل قلخ, ىنعملا نا معز ئم لوقل له تلق ىناف اهب. عفنتسي و

 ةعقاو اهيف امو ءاربغلا ناف كلذ زاج ةيولعلا تاهبجلا نارتو ءامسلار كذت امك ءاربغلا ىود ةيلغسلا تابجلا ضرالاب

 ةماقتسالاو لادتعالا [ ءاوتسالا ] و * ىناثلا لوصوملا نم لاحلا ى اع بصن [اًعْيمِح ]و * ةيلغسلا تابج -

 ريغ ىمايوتسم ادصق هدصق دن اك هيلا ىووتسا ليق مث لدقعا و ماق اذا ةريغ و دوعلا ىوتسا لاقي

 ىفام قلخ دعب هديشم و هتداراب اهيلا دصق يأ ءامسلا ىلا ىونسأ مث هلوق ر يعتسا هذم و عيش ىل ء يولي نأ



)0590( 

 0707 2 هدد قد 2 1 ّط / تيب م 2 موقع هم 2
 3 ةرقبلا ةروس تيك 62 نورساخت | مه كل | يضل تب نودسعي و 1 0 هب لا رما ام 20 ر

 «ةمو م2 6< مد 2 و 34 مود ع 04 مف م نص 2 00111 78. ١
 ١ ءزجلا 62( نوعجرت هنلإ مل مكييحت مل مدينا هن * مكايحاف 5 1 ع 1 هللاب ر نررفكت

 ع 2
 ل هرم ” 6 -

 وهوءداملعلا هب صخ دبعو- ميقا نيللا ب 11 ناو ىلاعت ةلوقوهو 0 ب الو ىيدلا اومهقيو ةلاسرلا

 وهو دبعلل ةقاثيم يفريمضلا و ُهدومَتي ل و سلا هني باَدكْلا اوُنوأ يذلا َقاَنْيم هللا َدَح نا و هلوق

 ىنعمب ىاليملا و ناعيملا نا امك هنقنوت ىنذعمب نوكي نازوجت و - مهسفنا همازلا و ةلوجق نم هللا دبع هب اوقتو ام

 نم هدبع عب قثو ام دعب نم را مههلع هنقثوت دعب ىم يل ىلاعت هللا ىلار يمضلا عجرب نا زوجبب و ةدلولا و دعولا
 ليق و نينمؤملا ةالاومو ماحرالا مهعطق [ لصوي نا هب هللارما ام مهعطق ] ىذعم و « هلسر راذناو هدتك و هتابآ

 تاق ناف - ضعبب مهرفك و ضعبب موناميا يف قحلا ىلع عامتجالاو داحتالاو ةلصولا نم ءايبنالا نيب ام مهعطق

 ىعادلا نال رومالا دحاو وه يذلا رمالا يمس هب و هيلع هثعبو كنود وه نمم لعفلا بلط تلق  رمالا ام

 هل ليق امك هبروصام هناك ر دصملاب هب لوعفملل ةيمسترما هل ليقف هب هرماي رمآب هش هلرتي نم هيلا وعدي ينذلا

 ءافولاب ضقنلا اولدبتسا مهنا [نورساخلا مهه] ههدصق تدصق يا هناش َتْداَش لاقي دصقلا و بلطلا ناشلا و ناش

 نورفكتأ كللوق يف هلثم ع يف يذلا ةزمبلا ىنعم  اهباوثب اهباقع و حالصلاب ناسفلاو لصولاب عطقلاو

 انج ريغب ريطت أ كلوق ةريظن و بمجعنلا و راكنالا وهو ناميالا ىلا وعدي و رفكلا نع فرصي ام مكعم و للاب

 حانج ريغب ليحتسم هنإل ناريطلل راكنا حانج ريغب ريطت أ كلوق ثلق ىناف - مانج ريغب ريطت فيكو

 يرق اماليستسملا ةروص يف جرخا دق تلق  ءايحالاو ةتامالا نم ركذ ام عم ليحتسم ريخف رفكلا اماو

 ناذيالا و لعغلا راكنال اهنا و ةزمهلا رم نبت دقف تلق ناف - ناميالا ىلا يعادلا و رفكلا نع فراصلا ن

 اهيلع عقي يتلا لاحلل اراكنا نك تنيح فيك يف لوقت امف هزه ةيراصلا جقلاول هسفن يف هنلاحتساب

 لاح راكنا ناكف لاحلا توجت عاذتما هعد هعبت تاذلا توبث عنتم| |ذاف هتاذل ا ىيشلا لاح تلق ل مهرفك

 رفكلا راكنل ىوقا كللذ و ةيانكلا قيرط ىلع اهتابث ورفكلا تاذل اراكنا اهفيدر و رفكلا تاذ عيبت اهنالر فكلا

 لاح نع كلفني ا نا لكان ملع دق و هيلع ل لا مهرفكل نوكي نا ركن ذأ هلأ ةريرحت و - غالبا و

 [واولا]و * يناهربلا قيرطلا ىلع «دوجول اراكنا ناك تافصلا نم ةفصر يغب دجوي نا لايم راسب

 ريمالا ماقو تُنِج لاقي ال و ضاموهو الاح نوكي نأ © فيكف :ثلق ناف - لاحلل [ اًناوص] ل هلوف يف

 18 ةلوق ةلمج ىلع, كل ر٠«دحو اًناوصا ملذك ىلع واولا لخدت:مل تلق: نقرمضي نا'الا. ماق ذقاو نكلاو

 بالما يف فطن اتاوما متنك مكنا مكلاحو هذه مكتصقو ةلئاب وفم كتابك“ لئمادسا تكونا

 ةصقلا ضعب تلق ناف - مكبساحت مث توملا دعب مكييحي مث ةريحأا هذه دعب مكتيمي مث دايحا ملعجف مكءابآ

 دوجو ثقو ارضاخ العف .نوكي ىتح الاخ اعقي نا مصي صي ال امهالك لبقتسملا و يضاملا و لبقتسم اهضعب و ضام

 نوملاع مثنا و نورفكت فيك لييق هناك ةصقلاب ماعلا وه تلق الاح عأو يذلا رضاعلا امف هذع لاحوهام
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 اقساوف * ع « ةبور لاق دصقلا نع ج ورخلا [قسفلا] و * نوتسافلا لإ هب َلَصْي امو كلذك وريثك هب َلَصَي

 نينلرنملا نيب لزانلا وهو ةريبكلا باكتراب هللا رما نع ج راخعلا ةعيرشلا ىف قسافلا و ه ارئاوج اهدصق نع

 ةنوك و طم نب لصاو ةفيذح وبا دحلا اذه هل دح نم لرا نا اولاق ورفاكلاو نمؤملا ةلزذم نيب يا

 نيملسملا رباقم يف نفديو هيلع ىلصيو لسغي و ثراوب و مكاني هنا يف نمؤملا مح ةمكح نا نيب نيب

 سنا ىب كلام بهذم و ةداهش هل لبقي 7 ناو هتوادع داقتعا و هذه ةءارجلا و نعللا و مذلا ئفر فاكلاك وه و

 باتك يف نالمعتسالا ءاج' دقو ٌةقسفلا رافكلا نم ةكرملا ءافلخلل لاقيو هفاخ يرجت ال ةولصلا نا ةيديزلاو

 كفو خسفلا [ضقنلا] * نونساعلا مك نيناتملا نأ ربانتلاو زمللا ديري نامل 0 مس سن هللا

 لبعحلاب دبعلا مهتيمست ثيح نم تلق -دبعلا لاطبا يف ضقنلا لامعتسا غاس با نم تلق ناف - بيكرتلا

 ةبقعلا ةعيب ىف نابينلا نبا لوق ةنم و نيدهاعتملا نيب ةلصولا تابث' نم هيف. امل ةراعتسالا ليبس ىلع

 كربظا و كّعا لج وّرع هللا نا ىشخنف اهوعطاق ىحنو الابح موقلا نهب و اننهب نا هللا لوسر اي

 اوزمري مث راعتسملا ىريشلا ركذ نع اوتكسي نا اهفئاطل و ةغالبلا رارسا نم !ذهو كدءوق ىلا عجرت نا

 ملاع و هنارقا سرتفي عاجش كلوق هوحن و هذاكم ىلع ةزمرلا كللتب اوهجنيف ةفداور نم عريش ركذب هيلا

 امهناب ملاعلا و عاجشلا ىلع تهبن دقوالا اذه لقت مل اهرثوتساف ةأرما ثجوزت اذا و سانلا هنم فرتغي

 هقثو و هب هاصو اذا اذك يف هيلا دهع و قثوملا [ .دبعلا ] و * شارف اهناب ةأرملا ىلع ورحب و دسا

 كوهيلا رابحا هللا دبعب اننزايللا ءالوهب كارملاو  هنمه قثوتسا و هيلع طرتشا اذا نم دبعتسا و هيلع

 ماي هلزتغ  نؤفدركر انم تلق هللا دبعب .دارفلا امفب تلق ناف .-اعيمج راّقكلا وا مهوقفانموا نوتنعتملا:و

 ب فلا موسعا ع مهدهشا و هلوق ىنعم وهو مهيبلع هقثوو هب مهاصو رما هناك ديحوتدلا ىلع ةجحلا

 اومتكي مل و ةوعبتا و ةوقدص هتازجيعمب هللا هفدصي لوسر مهيلا كعب اذا مهناب مهيلع قاثيملا ذخا وا ىّلب اونأَق

 يسيعلا لجلال ئف؛ةلرقز مكديعب ففرأ يدبعب اوفوأ و ةلوقك مهيلع. ةلزنملا ببتكلا نم همدقت اميف :ةركذ

 مهيلع تمعنا ام و تايالا نم مهايا هتيرا ام و لهئارسا ينب أبن هيف اباتك كيلع لزناس هياع هللا تاولص

 قاثيمب اوماق يدلل هعنص ىنسح و مهلا هدهع نم اوعيض ام و هب اوقثاو يذلا مهقاثيم نم اوضقن ام و

 اوفوي مل و مهقاثيم اوضقنو اوردغ م فيك و. مهايا ةرصن و هدهعب اوفوا و ىلاعت هللا

 نوحجلا رو فيرحتلا نم ملس و امهيلغ هللا ىّلص دمحم مساباولعف ام ىئسيع مساب اولغف دوهيلا: نال ةدبعب
 مهءامد اوكفسيال نا مهيلع دهعلا هللا دخاوه ليقو - ملسو هيلع هللا ىلص دمحم اورفك امك هب اورفك و

 يذلا لوالا دهعلا - دوهع ةثاث هنقاخ كلا هللا دبع ليقو -مهماحرا اوعطقي 9 و ضعب ىلع مهضعب يغبي لو
 قم صم < ىو

 لا نييبنلا هب صح ديمو كلور دخلا ذو هلوق وه و هتيبوبرب رارقالا مدآ ةيرذ عيمج ىلع هذخا



1 

1 
98 
١ 

0580 

 مهر مد ”و2هرممص مرتم#م# <66

 * اريك هب يدي و ريك هب هب لي * اكس اذهب هلل 1 نيذلا امأ و

 لاقي هراكنا غوسيال يذلا تباثلا [ قعلا ]و « ءاقمحلا ةملكلاب مهيعر و مهدانعو مهظح مهلافغا نيرفاكلا ىلع

 نوكي نأ نابجر هيف [ اذاام ] و * مسنلا محم ققحم بوثو كلِ ةملك تقحو بسجوو تو !ذارمالا قح

 نوكيف !دحاو امسا نيتلوعجم# ام عم ةبكرماذ نوكي ناو نيتملك نوكيف يذلا ىنعمب الوصوم امسا اذ

 لّحملا بوصنم ئئناثلا ىلعو هتلص عم اذ هرجخو ءادتبلا ىلع لحملا ع وفرم لوالا هجولا ىلع وهف ةدحاو

 ايوصنم يناثلا ىلع و اعوفرم لوالا ىلع ييج# نا ةباوج يف بوصالا و هللا دارا ام تلاقول ةدحو ام مكح يف

 ريخ ئئرملا يا ريخ تيارام لاق ىم باوج يف لوقت امك كللذ سكع ارزوج دقو لاوسلا باوجلا قباظيل

 : عفرلاب وفعلا لق نوفي ادام تدي و ىلاعت هلوق كيرقو - اريخ تبار يل اريخ تيأر يذلا ام باوجن يفو

 هيلا لامو كسفن هّتبلط اذا ىيشلا تدرا ردصم يه رةهاركلا ضيقن [ ةدارالا ]و * نيريدقتلا ىلع بصنلا و

 نود هجو ىلع لعفلا هنم عقي اهاجال الاح يحلل بجري ىنعم ةدارلا نيماكتملا دودح يف و كاباق

 رما وهو دصقلا يه ينلا اًذم ديرملا ةفص لثم يراجلل نا ىلع مهضعبف هلل ةدارا يف اوفلتخا دقو هجو

 و -ةركم الو هاس ريغ وهو اهلعف هنا وه هلاعفال هتدارا ىنعم نا ىلع مهضعب و ةاس ريغ املاع هنوك ىلع دئاز

 اذهب هلام انام مهلوق يف و برضي نالو | لثملل ُقَحْلا ُهّن | يف ريمضلا و اهب رما هنا ةريغ لاعفال هتدارا ىنعم

 !ذهورمع ىبال ابجع اي صاعلا نب ورمع نب هللا دبع يناهنعهللا ي ذر ةشياع تلاق امكراقحتساو لاذرتسإ الدم

 اًيدر احالس لمح ىملو اباوج اذهب تدرا اذام تمغ باوجب لاجل: ىلع هعاترتك ريو فيلر الط
 [ ريتك هب ْيدَيَو ارينَك هب لضي ] هلوق و * ٌةيآ مل هللا ا هذه هلوقك لاحلا ىلعوا احالس اذبب عفتنت فيك

 نيلهاجلا قيرف و قحلا هناب نيملاعلا قيرف نا و اًماب نيتردصملا نيتلمجال نايبلا و ريسفتلا ىرجم زاج

 ارون نونمؤملا هب دادزا يذلا ىدهلا باب نم اقح هنوكب ملعلا نا و ةرثكلاب فوصوم امهالك هب نيئربنسملا

 تاق ناف - مهتاماظ يف اطبخ ةلهجلا تداز يتلا ةلالضلا باب نم هدروم سحب لبجلا ناو مهروذ ل نا

 دجنال ةئام لباك ساذلا - - مهام ُلْيلَك و -روكشلا ي يدابع نم لاق و ميتفم ةلقلا و ةرثكلاب نويدبملا فضو مل

 نوفصوي امنا ةلقلاب نوفصوي نيحو مهسفنا يف ريثك ىدهلال ها تلف هلقت ريخا سانلا ثدجو  ةلحار اهيف

 اومسف ةروصلا ىف رس وجعا ىفريثك نييدبملا نم ليلقلا ناف اضيا و لالضلا لها ىلا سايقلاب

 دانساو * اورثك ناو لف ل سو وال اك نا «رعش « اريثك ةقيقحلا ىلا اباهذ

 بيست موق ىدتها و موق هب لاضف( لكلا هبا كرضاانل"ةنالا كلييالا)خيلا لكلا «نادنتاا قلاكت هللا ىلا لالضالا

 لاقف دْيُم و هيلع لامب ذخأ دق سوبعم# ىلع لخد هنا هللا همحر راثيد نب كلا نع و - مهادهو مهلالضل

 يل لاقف ةلسلا هذه ىمل لاقف لس ىارف هسار كلام عفرف دوجقلا نم هيف نحن ام ئرتاما يحب ابا اي

0 . 0 0 5 
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 معبر نم قحلا هنا نوملعيف ارم يذلا اماق اهقوف مق

 هلصا يف ضوعبلا و هنم ةعطق هنال ىيشلا ضعب هذم و « اضعب موقلا ضعب فاخ ام اذا « راثد ىبا تيب

 اهيلع دازو اهزواجت امف امهدحا  ناينعم هيف [اهقوفامف ] « شومخلا كلذك و تبلغف عوطقلاك لوعف ىلع ةفص

 مهلذنا و سانلا لفسا نالف لوقي نمل كلرق وحن ةراقحلا و ةلقلا وهو الثم هيف تبرُض يذلا ىنعملا ىف

 هناك رييحلا ىف اهيلع كازامف ىناثلا و- ةلاذنلا و ةلافسلا نم هب فهو اميف قرعاو غاباوه ديرت كاذ قوفوه
 0 ١ 0 .٠

 كبحاصل لوقت امك ةضوعجلا نم رجكا امهنال توبكنعلا و بابذلاب لثملا برض ىم وركذتسا ام نر كللذب دصق

 مهرد فصنب لخ#ب نا يئابي اوه نيمهردلا و مهردلاب لخب نالف لاقف يش ىنداب مشي هترع 7 م مذ ققاو

 ةوحن و - نيمهردلا و مهردلا نع الضف كلق كلناك نامهردلا و مهردلا وه وةجف لكاس ةفوف امب ديرت ةقوف امف

 تف اوو بابش لخد لاقاذ يدم سوا هع ل

 ل هيلع هللا ىلص در كعمس ينا ارىىضت ال تلاقف بمهذت م هنيع وأ 5200

 ادعامف لمتجي ةئيطخاابب هنع ثيحم و ةجرد اهب هل تبتكالا اهقوفامف ةكرش كاشي علب فز انم لاك

 ةرركم نم نمملا باصا ام مالسلا هيلع هلوق يف ةلمنلا ةبخن وحن ىه و ةّلقلا ىف اهزواجت و ةكوشلا

 بنذط ئلعرورخلاك عجوا و ةكوشلا نم دشاوه ام لمتح#و اهتضع يهو ةلمنلا ةبخن ىتح هاياطخل ةرافكوبف

 انج ناف كللذك سيل تلق -رغصلا ىف ا ا ل فيك تلق ناف- طاطسغلا

 كة اس و هلآ و هيلع هللا نقلل زدني ذ دقو تاجردب رغصا و اهنم لقا ةضوعبلا

 نكحعلا رصبلال اهيلجت داكيال ةبيؤد ةقيتعلا بتكلا فيعاضت يف تيار امير اهحاذج نمو اهنمر غضا ناويح

 . نادجسف اهترضم تبنجت و اهنع تد ءاج تويب اهل, تيحَول اذا مث اهيراوي نوكسلاف تنعس اذاف اهكرعت آلا

 اهريمض ىلع علطي و ارضي اهتقتلخ ليصافت و ةنطابلاو ةرهاظلا اهءاضعا و كلت ةروص كرذي نم

 0 دمع ه 218

 مهسعنا نم و ضرالا تبنت امم الك جاوزألا قلخ يذلا ناحبم رغما و اهنم رغما وه ام هقاخ هقلخ يف لعلو

 ء ليلألا مههجلا ليللا ةملظ يف.« اهيل اج ضوعنلازليأ يزد نم اي *«ر عش * مهضعبل تدشنأو قمل ًّ امم و

 ١ مع ةتاطر رعب طاق ديس هنا اع لكلا ماظعلا كلت يف تملا و « اهرحن يف اهطاين قررع رد

 هيطعي نا مالكلا ىف هتدياف و ءافلاب باجي كلذل و طرشلا ىنعم هيف يس ل

 هنم هناو باهذلا نددصب هناو بسهاذ ةلاحم ال هنا و كللذ ديكرت تدصق اذاف بسهاذ ديز لوقت ديكرت لضف

 اذهو بصهاذ ديزف ىيش نم نكي امهم هريسفت ىف هيوبيس لق كلذل و بهاذف ديز اما تلق - ةميزع

 ناو هب نيتردصم نيتلمجلا كاريا يغف طرشلا ىنعم ين هنا و اديكوت هنوك نايب نيتدئاغل لدم ريسفتلا

 نئعنو قحلا هنا مهملعب دادتعاو نيذمؤملارمال ميظع دامحإ نولوقي اررفك يذلا و نوماعي اونَم] نيذلاف لقيمل



)»١( 

 ىيحتسي ميرك يبيح هللا نا ملس و هلآ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ناملس ثميدح يف تلد ب ا 2 11 5 11

 10000 ىلع راج وه تلق - اريخ امبيف عضي ىتح ارفص امهدري نا هيدي دجعلا هيلا عفر اذا

 7 : و 1 ” َِ
 هذم ءايح هيلا ج :ىملإ در كرتي نم كرتب هسركل هءاطع نم ارفص هيدي دريال هذا و دبعلا بييخ“ هكرت لِثَم

 لثمتي, نا ييحلسي نم كرت ةضوعجلاب لثملا برض كرقي ال يل [ ييحتس# ال هللا نا ] ةلوق  ىنعم فكلذكو ةم ضد خم تل د علا ل تفلا تحرض كلر قل الل |[ ريس لا لإ ال تر تعم كل

 بابذلاب الثم برضي نأ دمع“ بر يبيحلسي اما اولاقف ةرفكلا مالك يف ةراجعلا هذه عقت نازوجب و  اهتراقحل اهب

 زارط و عيدب ممالك نم نف وه ر لاوسلا ىلع باوجلا قابطا و ةلباقملا ليبس ىلع تءاجف توبكنعلا و
 5 2 و 3 - 5 و 575 0 .7-ُ 1 1: 50

 لجر دهشو + لزذملا لبقراجلا تييذب ينا * اهاك برعي ءاذفا غابص ىم * رعش * مامت يبا لوق هنم بيجع

 " 4 هب 0

 يذلاف هتداهش لبق و فدالب هلل لاقف ينع دعجت مل اهنا لجرلا لاقف ةداهشلا طبسل كلنا لاقف عيرش دنع

 ةداهشلا ةطوبس و راجلا ءانب مصب مل رادلا ءانب الولو ةلكاشملا ااعارم وه ةداهشلا ديعجت و راجلا ءانب غوس

 2 >ٍ . 5 6. 3 ب . اع
 هياع ترثع الا انف اهنم برغكست داكتال 000 ةغالبلا نوذغب هئطاحاو ليرنتلار ما رد هلل و اهديعج' عننمال

 ضرعي ءاملا نيس ام اذا*ر عش « هيف مصي ا! اميف ءايحلا ريعتسا دق و هجرادم نسا و هجهانم موقا ىلع ةيف

 ناتغل هيف و -ةدحاو ءايب يحلسي ليش ةيارر يف رهثك الرف » كرولا ن رم ىاثا يف تدسب نذرك * هسفن

 لثملا برض و  انبه ىنانلمةعم امهو هتييحأسإ و هنم تييحتسإ نولوقي هسفنب تينمنلا نر دعتلا

 ماسو هلآو ةياع هللا لم هللا لوسر برطضا ثميدحلا ىفرو متاخلا برضو ىجالا برض نم هعنص و هدامتعا

 امومع و اعايش هتدازو اماببا هتمهبا ةركن مساب تنرنقا اذا ينلا يهو ةيماهبا هذه [اّم ]و * بهذ نم امتاخ

 ليق هناك مفاتيم م كلذ اًميف هلوق يف يتلاك ديكاتلل ةلصوا - ناك باتك يا ديرت ام اباتك يذطعا كلوقك

 نا ةلمجلا ابتلص ةلوصوم يبف اهقعفر ناف ةضوعب تيصن.!ذا !ذه ةّنبلا وا اقح الثم برضي نا يبيحلسي ال

 ليمج ىسح رخا هجوو - نسحا يذلا ىلع امامت - يف فذح امك ةلمجلا ردص فدع ةضوعب وهريدقتلا 21 . . 0
 3 1 ل / 0 1 5

 ىيحتسيال هللا نا لاق تارتحملاب مهمانصاا هللا لثمت نم اوفكنتسا امل ماهفنسالا ىنعم اهيف ينلا نوكت ناوهو

 رائيد م بهو امب يلابيال نالف لاقي امك ابقوف امف ةضوعمجلا ا ةرقحملا ءايشالا م ءاش ام نادتالل برضي نا

 د 00 !ٍ :
 ءرججلاب لثمتول امك لقا و هنم رغصا عيش ) امب اهناش ةراقح و كادنالل لثمتي نا هلل نا ىنعملا و -نارانيد و

 نعي لتا نالف برعلا لوقي امك مردعملابو | ةفطاب هذحو وهالا ةرغص يف هيهاذتل هكردي الامبو ل ىرجني 2 ىذلا

 هي 6 سمعو ل

 ىلا ىزعت ةءارقلا ةذهو يش ن .رمم ةذود ىن. نوعدي امم ماعي هللا ل ,ئلاعت هلوق هب ملا دقلو ندعلا ىف عييش ال

 امو نسجلا هب نو تشد ل اوناك و ةحاصفلاب هل نوبشمل نملا موصيقلا و ميشلل برعلا غضما وه و جاجعلا ىب ةبؤر

 نايب فطع اهناب ةضوعب بصصتناو هدحاصفل قباطملا وهو هجولا اذه ىلا الا ةءارقلا هذه ىن بهذ ةئظأ

 و - لعج ىرجم برض ىرجم نهلوعفم ابصتنا وا هيلع ةمدقم ةركنلا نع لاح الثمو برضيل لوعفموا الثمل

 ثيبلا معذل « رعش * دشنا و ضوعبلا هضعب لاقي بضعلا و عفبلاك عطقلا وه و ضعبلا ىم ضوعبلا قاقتشا
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 ةضوعب امم الدم برضي 3

 لاح هيعدتست ارما 2] اذا لثملا هب بررضملا ىف ةراقحلا و مظعلا سيلف كللذك هب لثمتملا ناك اريقح ناو

 امل ىكلا ىلا" ئيرتألا  ةيضقلا كللت بشحن ىلع لثملل براضلا لّمعيف' اهسفن ىلا هرجتست و هل' لثمتملا

 ةملظلاب هل لثمت فيك هتفص دضب ناك امل لطابلا ىلاو رونلاو ءايضلاب هل لثمت فيك ملبا اًيلج اهضاو ناك

 تيب لعج كلذل و لقا ْو اهنم رثحا لاح ال ىلاعت هلل ًادادنا راقكلا اهلعج ينلا ةهلألا لاح تنك امل و

 يذلاف ةضوعبلا اهل ثبرضو اردق سخاو بابذلا نم لقا ثلعج و نهولا و فعضلا ىف اهلثم توبكنعلا

 قح# هليثمت يف بيصم هنال ةضوعجلاب اهايثمت نم يحنسإ لثمتملل لقي مو عدبنسي ملو ركذنسي مل الثم اهنود

 نيدلا نيذصوملا نا نايبل و - هيعدتسي و ةمكتح# ام لاثم ىلع لتح# ةيرضم ةيضق ىلع لثملل قئاس هلوق يف

 ليثمتلا !ذه لثمب اوعمس اذا لقعلا رظانب رومالا يف رظنلا و ةيوسلا و لدعلا ىلع لمعلا و فاصنالا مهتداع

 موي « نيذلا رافكلا نا و هلوح أطخلا عتري ال يذلا باوصلا و هتحاسب ةبهبشلا رمت ١ يذلا قعلا هنا اوملع

 0 نا الا قحلا هنا اوفرع وا مهناهذا ا ال و نونطغتي الف مهرئاصب ىلع مهبضغ و مهلوقع ىلع لبجلا

 ةرلباق و نالطبلاب ةئاع اوضق و اورباكو رد هوعمس اذاف اوغصني نا مهيلخب ال ةداعلا و فلالا ىوه و ةسايرلا

 مانت: بتيعلا وا مهللظا و مهْيَع يف نيقسفلا كلامبنا و نينمؤملا ىذه ةدايز ببس كلذ نا و راكنالب

 ماوهلا و تارشحلا و ضرالا سانجا و رويطلاو مئاهبلاب لاثمالا نوبرضي سانلا لاز ام و كلذ ارركنا فيك

 نم عمجا اولاتف ءايشالا رقحاب اهيف اولثمت دق مهيداوب و مهرضاوح يف ةريسم مهيديا نيب برعلا لاثما هذه و

 اولاق و سوسلا نم لكآ و ةشارف نم فعضا و ةدارج نم رضا و دارك نم عمسا و بابذلا نم أرجاو ةرَ

 ىف لاثمالا تبرض دقل و ضوعدلا م ينذفلك و ضوعبلا مم نم زعا و ةضوعب نم فعضا ةضوعبلا ين

 ليثمتلا' و ريبانزلا و دودلا و ةضرالا و ةاصحلا و لدرخلا ةبحو :ةلاخخلا و ناوزلك ةرقحملا ءايشالاب ليجنالا

 جويييجملا ل ىنكل و ةكسم ىندا هب نم ىلع هنحص و هنماقتسا يبغت ال امم اهنم رقحاب و ءايشالا هذهب

 زجعلاو ةريحلا طرغل ىضري نا عانفإ ال و ةراماب تمبشتم ال و ليلدب 0-5 ىقبي ) يذلا تزهتملا

 كلذ ىوس دجب مل ذا ةطلاغملا و ةرباكملا ىلع ليوعتلا و 000 راكنا و مضاولا عفدب ةليحلا لامعا ى

 لثملا نيكرشملا هب برض و هباتك يف توجكنعلا و بابذلا لاقت هللاركذ امل ةداتق و نسحلا نع و -الوعم

 يراسل ويشن [مايحلا ] و «٠ ةيالا هذه ل هللا لزناف هللا مالك اذه هبشي ام اولاقو كوبيلا ثكحض

 0 و صن لاقي ءانك لجَترلا 1 لاقي ةويحلا نم هفاقتشا و مذي و هب باعي ام فرت نم ناسنالا

 نع وفا سكتنمروغتلا و راسكنالا ىم هيرعي امل يعلا لعج ءاضعالا هذه تلذثعا اذا سرفلا يظش و

 ءايح باذو ءايحلا ةنذ نم ةهجر يف الهلا تيار و ءايح تام و اذك نم ءايح نلف كله اولاق امك ةويحلا

 مدلا و فوحشلا و زيغتلا هَياَع زوجت الو هب هناحجس ميدقلا ففصو راج فيك تلق ىناف نا الجخ ىناكرم وبال
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 ل2 م هون: 6ث 42<2362 26 هوه مو ىو
 يحتم هللا نا © ودا اهيف مهو ةريطم جاوزا 5 مهل و

 نم ديضن ةّنجلا لخن قررسُم نع - نارا لك يف مهحجم“ يعدتسي و مهبجعت علمتسي يذلا وه ميظعلا

 ريغ يف يرجت اهرابنا و ىرخا اهنكم تداع ةرمث تعزت املك لالثلا لاثما اهرمث و اهعرف ىلا اهلصا
 ىنعملا نوكيو هيلا ةراشا !ذهى ا امك قزرلا ىلا هب اونا يفريمضلا عجري نازوجبو -اعارذ ةرشع اذثا دوقنعلار دردخأ

 ةوحصلاب مهدحا ىتوي نسحلا نع ىكحب امك هسفن يف اسناجنم مهيناي ةنجلا ”تارمث نم ةنوقزوي ام نا

 معطلاو دحا و نوللاف ْلُك كاملا لوقيف لبق م هيب انهت يذلا اذه لوقيف ىرخالاب ىتوي مث اهنم لكايف
 ةرمثلا لوانّنيل ةّنجلا لها نم لجرلا نا هديب دمحم سفن يذلاو ملس و هيلع هللا ىلص هنع و فلتخم

 كلذ اولاق ىلوالا ةئيه ٌةئيبلا و اهورصبا !ذافاهلثم م هللا ل ذبؤ ل تحل ةيف الإ ةيمازتا هام كل

 كلوقك وه تلق - مالكلا مظن ى م اًهياَسَتَم هبارثأ و ةلوقأ مقوم ' كيك كلف نافد-وشاوعلا[)واللا شفت

 الها ةزعا اولعج و ىلاعت هلرق هنم و اباوص ناك و اذك يلرلا نم ئار و لعف ام معن و نالفب ىسحا نلف

 رجيطنب ] دارملاو + ريرقتلل دن لا يف قاست يتلا لمجلا نم كلذ ةبشا 5 نولعفي كلاذك و لذ

 زوجي و-ساندالاو راذقاا نم نهب صقخب الام رس ءاسنلاب صتخ# امم نرهط ام نأ [ جاورنلا

 نيسُتني امم اهندلا ءاسن هيلع يذلا قالخالا عبطو عابطلا سند نم ربطلا هتحت لخدي نا اقلطثم هئيجحل

 ٌئيبويع رئاس نم و ةدسفملا ىشانُملا و ةيدرلا بصاخملا و ءوسلا قارعا نم ةندكلاب ام و ىنهسفناب

 امه تلق" كوصوملا امك: ةعومجم» : ةفصلا: تثاءاج البف ؛تلق" ناف - :نهديك و نيتبخن و. نيجلاتماو

 تيب هنم و ةلعاف يه و تلعف ءاسنلاو لعاوف و تالعاف نس و نلعف ءاسنلا لاقي ناتحيصف ناتغل

 ىنعملا و * ثّمف رودقلا بصن ثاجعلسإ و « تعنقت ناخدلاب ىراذعلا اذإ و «رعش « ةسامحلا

 ينو ةريطتم ىنعمب ةربطم ريمع ىب ديبع أرق و تاربطم يلع نب دبز أرق و - ةرهطم جاوزا ةعامج و
 ليقاله ثق ناف - ةربطت هبربطتاف ىل ةربظا هب ربظاف ا ىلا ينجوحا ام برعلا ضعب مالك

 كللذ سيل و ىهربط اربطم نابراعشالا يهو ةرهاط يف تشيل نهتفصل ةماخن ةربطم يف تلق -ةرهاط

 ا تابثلا [دلخلا] و * مهل دعا اميف : ةيزم 8 0 3 ٍنيحلاصل هدابعب ديرملا لجورِع ةللاالا
 مم 1 24 3 ّح 0 6

 : يعغا نم ىف 7 نم من له * يلابلا ا لذا اهيا احابص 5 الإ 0 7 ن1 رما

 اهب ابدورضم ءايشالا نم تارقحمأ ١ نوكت - نم ةوبرغتسا و رافكلا نم ءارملاو ىكاذعلا لها وأ ءاهغسلا و 0

 عفرو ىفعملا فشك نم .هيفامل هيلاراصي امنا ليثمتلا نا لبق نم بارغتسالا و ر اكنتسالل عضومب سيل لثملا

 هلثم هب لثمتملا ناك اميظع هل لثمتملا ناك ناف دهاشملا نم مهوتملا ءاندا و .بولطملا ضرغلا نع بجحلا

 ةرقملا ةةروس
 .جلإ

[1 



 ه4 ةردتاا ارسل
 ١١ ءرجلا
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 ط ١ 20و موو م يوم م م ١ هلي تا 1 م هس 7 5 0

 3 مدلل 00 مدد 1

 نم تلكا امك فكلوقكوه ثلاق - |[ ةرمث نم ] عقوصام ثلق ناف * ىلاعت هللا الا اهماعي )ل ةياغ ىلا تتوافت اهسانجا|

 5 5 3505 - 00 ا 5 6 و سل 0 5

 تانجلا نم اوقزر املك ليف هناك نامرلا هم كلوق عقوم ةرمث نم عقومف كتلثدمد ايش نامرلا نم كلناتسب

 1 .٠ ه6 0 .٠ . 0 3 هب

 امهاتلك ةيناثلاو ىلوالا ىمف كلذ اولاق اقزر تللذريغ وا اهبذع وا اهناصر وا اهحافت نم كثناك ةرم) يا نم

 نا ليزنت هليزنت و ةرمث نه جدتبا دف تانجلا نم قزرلاو تاذجلا نم عيدتبا دق قزرلا نال ةياغلا ءادتبال

 لوقتف هناتسب نم كقزر ةرمث يا نم لاقيف هناتسب نم لرقيف نبا نم كملا لاقيف ناف يذقزر لوقت

 ريمض ىم ءادتبااب اديقم لعج مث تاذجأ| ريمض :ىنم أدتبم اقاطم لعج اوقزر نا ةريرحت و نامر نم

 دارملا امناو ريسفتلا اذه ىلع ةذغلا ةنامرلا وا ةدحاولا ةحافتلا ةرمثلاب دارملا سيل و ةرمث نم اثدتبم تاّذِحلا

 ديرت ادسا كلذم تيأر كلوق جابنم ىلع نايب ةرمث نم نوكي نا وهو رخا هجو و -رامثلا عاونا نم عوذلا
 م . .٠ 0 6 و 0 5 .٠ هه 5 .

 اده ] ليف فيك تلف ىناف « ةدحاولا تانجلاو رامثلا م عوذلا ةرمتلاب داري نأ مدصي اده ىلع و دسأ كنا

 تلق - اهندلا ىف ةوقزز يذلا تاذ يه ةكجلا ئف مهدنعرضاحلا تاذ نوكي فيكو [ ٌلِبَق نم انقر يدل
 0 ل .ٍ 0 5 ١

 وبا فسوي وبا فكاوقك اده و اندم ايبا و هلوق ليلدب هبجش و لبق ىم انقزر يدلا لثم |ذه هانعم

 دبل هر ا اس ا ل ا 1 ل نا
 تلق [رهياوتاوإ دلو رفا عجري مالا تلق ناف - هتاذ هتاذ ناك ةجشلا ماكحاسإل هنا ديرت هللا ةمحرأ ةفينح

: 0 5 6 6 20 6 000 6 5 

 هوقزر ام ركذ هتح* ئوطنا لبق م انقرر لولا اده ةلوق نال اعيمج ةرخالاو ايندلا ىف قرزرملاب نما

 اينغ هلوق ةلالدلر قغلاو ىذغلا يسنجب يا اًميب 11 اريقف را ايْنُع نفذ ىلاعت هلوق ةريظن و نيرادلا ىف زك

 عباشنت ضرغ يلا تلق ناف  ديحوتلا ىلع هب ىلوا لهقل هب ماكتملا ىلا ريمضلا عجر ولو نيسنجلا ىلع ارهقفوا
 يس دؤهعملا ئولاو نسنآ ف رلاملاب ناسنللا نال تلق خا اسانجل نوي مل ةئجل ارد لابامو ةئجلاريشو !يندلا مث
 هل مدقت و دبع هب هل فلس ام سنج نم عيشب رفظ اذا هنالو هسفن هتفاع و ةعبط هذعرفن هغلاي ملام ىار اذا و

 هطابتغا و هجاهتبا طرفا اغياب دبع ام نيب و هنيب اتراغت و ةنيب ةليضف و ةرهاظ ةيزم هيف ىار و فلا هعم

 ةدبعي مل اسنج ناك ول و هب ةطبغلا رادتم ققحت و هيف ةمعنلا دك مق هبارغتسا و هباجعتسإ هب لاظو

 اررصبا نيحت يبل قبح ةمعنلا عقوم ىّيبتي الف كللذكالا نوكي ) سذجلا كلذ ىا بسح اقئاف ناك ناو

 نورصمي مث ةريغصلا .ةخيطبلا نح نع لضفت ل ئرفكلا نا و. مجحلا ىف اهغلجم و ايندلا ناصر نم ةناصرلا
 امكا رجه _لاقك .ةّنجلا قبن _ نوري مث ةكافلا .مجح يف ايندلا قبن نم ةقبذلاو ىكسلا عيشت ةّدجلا /ةناصو

 ةثام اهلظ يف بكارلا ريسب ةنج') ىف ةرجشلا نوري مث هدادتما ردق و ايندلا رجش ىم ةرجشلا ّلظ اوأر

 اوثجافي نا نم بمجعتلا ىف ديزاو رورسلل بملجا و ةيزملل رهظا رو لضفلل ىيبا كلذ ناك هعطقي ل ماع
 ةرمث لك دذع هب مهقطنو لوقلا اذه مهديدرت و امهسنج# قباس دبع ريغ نم قبنلا تلي نامرلا كللذ

 ترافتلا كلذ نإ ىلع و ةايذفلا مامت و ةيزملا روهظ يف لاحلا ىدامتور مالا ىهانت يلع كيلو اينرتؤوي
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 ابنم او انلك * يتلا اهدنَق نم نر

 يذلا و كلذ يف فلّتخا دق تلق ال ما ةقراخم ةنجلا تلف ناف - نانجلا ىم اهيف امل ةّنج باوثلاراد

 ةقحاللا ةبلاغلا ءامسالا مهن ىلع نارقلا يف اهئيجمب و ةدجلا ءاوح و مدا ىنكسب لدتسي ةقولخم اهنا لوقي
 مسأ ةّنجلا تلف - اهريكت و ةّنجلا عمج ىنعم ام تلق ناف  اهوحن و باتكلا و لوسرلا و يبنلاك مالعالاب

 لكل نيلماعلا تاقاقحتسا بسسح ىلع بتارم ةبترم ةريثك ناذج ىلع ةلمتشم يهو اهلك باوثلا رادل

 ملاصلا لمعلا و ناميالاب باوثلا قاقحنتسإ يف طرتشي اما تلق ىناف - نانجلا كلت نم تانج مهذم ةقبط

 ةيصعملا كرتو ةعاطلا لعف ىم هدجوا ام ىلع مدنيال نا و رئابكلا ىلع مادقالاورفعلاب فّدكملا امهطبُخب ال نا
 امهآوتي ىمب ةصتخم ةراشبلا و ملاصلا لمعلا و ناميالب يتسم باوثلا لعج امل تاق كلذ طرش الهف

 هنسحب بهذي و هدسفي امب هةجقعتي ملا ذا ءانثلا و ٌةبوثملا هياع ةاعاف ىقجلسي امنا ناسحالا نا لوقعلا ىف زكرو

 هيلع سانلا مركاوه و 9 را هيلع هللا ىلص هيبذل هلوقب ماعا و  اناسحا هدسفم وجو عم ىقببال هناو

 بحت نأ ضقت مكضعب رج ؟ للاب هل اورْجت 1و نينمؤملل لاق و كلَمَع َنطَبحَيل ت تذرشا نل مهزغا و

 نلف رانا ل ا تيا تلف ناق ركذلا تحت لخادل اك مدنلا و طابحالا نم امهظفح طارتشا لكم

 ىف يرجت ةدجلا راهنا نا قررسم نع و - ةيراجلا راهنالا ىطاوش ىلع ةتباذلا راجمشالا ىرت امك تلق  اهنحت

 املا نا كول و ةدرطم اهلالخ يف راهنالا و ةالظم هراجشا تناك ام ارظنم اهمركا و نيتاسبلا ةزنا و دودخا ريغ

 رظاونلا قررتال هذسحاو ىريش قنأ تناك ناو ضايرلا و ناذجلا ناو ئيردكلا ةذللاو ىمظعلا ةمعذلا نم يزاجلا

 رفوالا رورسلاو ًاتئاف مظعالا سنالا ناك لا ررداجلا ايف يرجو تح طاشنلاو ةيحبرالا بلجت الو سفنالا مهجت الو

 رابنالا ركذب اعرفشم تاذجلا ركذب ىلاعت لازال رو در حاورا ال ليثامتك تناك و !دوقغم

 و ء اهتوعنر ئاس ىلع هّسدق اَمل و هجحاص نم امه دحال نبل نيئيشلاك دحاو نآرق ىلع نيقوسم اهقحت نم ةيراجلا

 ةبلاغلا ةغللاو رصم رهن ليذلل و قشمدرمهن ىدجل لاقير حبلا نود و لودجلا قرف عساولا ىرجملا [ربذلا ]

 نالف وذب مهلوقك يراجملا ىانسا نم راهنالا ىلا يرجلا كانسا و ةعسلا ىلع بيكرتلا رادمو ءاهلا متغب ربذلا

 0 رك دقن تانج |ريكنت اما تلق -رابنالا تفرع و تاذجلا تركن مل تاق ناف - ناسوي هيلع ديصو قريرطلا مهأطي

 هكاوفلا ناولا و بذعلا و نيتلاو يراجلا داملا هيف ناتسب نالغل لوذت امك س ذجلا ناري ناف راهنالا فيرعت اما

 ةفاضالا فيرعت نم مالاب تا ضوعف اهراهنا داري وا - بصطاخملا ملع يف يذلا سانجالا ىلا ريشت

 نم رابأ ٍسآرب 00 دام نم 00 اب ةلوق يف ةروكذملار اهنالا ىلا ماللاب رشي ا - انش قس

 وا فرذحم أدتبم ربخ وا تانجل ةيذاث ةفص نوكي نا نمر اخت ل [اقْر املك ] هلوقرب « ةيال ول يعبي 0

 رامث هابشا تاّدجلا كلت رامثا هيف عقي نا عماسلا داخ لخ# م ! تانج مهل نا ليق امل هنال ةفناتسم ةلمج

 ناو اهسانجا يا اهذدلا تاذجرامث هابشا اهرامث نا ليقف سانجلا هذه هباشت الرخآ سانجا ما ايندلا تانج

 || د

 ةرقبلا الروس

 ١ ورجلا

 5ع
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 تانج ممل نا تاحلاصلا اولمع و اوُنما يذلا رشب و مهررسصا لحد 2

 قيدصتلا نهب اوعمج يذلا هدابع ةراشبب هاقف باقعلاب مهدعوا و مهلامعا وراّقكلا ركذ املف فلتي ام فارتقا

 تلق ناف *« باوثلاب رئاجكلاو رفكلاب طابحالا نع اهومح و يمصاعملا كرتو تاعاطلا لعف نم ةحلاصلا لامعالاو

 امك لحاو لك نوك نأ و ماس و ةياع هلل يلأص هللا لوسر نوكي نا رزوجلا تلف 2 [رَشَبَو ] ةلوقب روماملا ص

 هنيعب ادحاو كلاذبر ماي مل ةميقلا موي مانلا روذلاب ملظلا ىف دجاسملا ىلا نيئاشملارّش نب مالسلا هيلع يبنلا لاق

 ناب قرقحم هناش ةماخف و ةمظعلر مالا ناب نذوي ةنال لزجا و قدا هةجولا اذه و هر نحل لك اكن

 هفطع 00 قبسي ملو رمالا اذه فطع مالع تلق ناف - هب ةراشبلا ىلع ردق نم لك هبرشبي

 ةيلع فطعي يهذ وارما نم لكاشم هل بملطي ىتحرمالا وه فطعلاب دمتعأ يذلا سيل تق - ةيلع

 لوقت امك نيرفاكلا باقع فصو ةلمج ىلع ةفوطعم يهف نيذمؤملا باوث فصو ةلمج وه فطعلاب دمتعملا امنا

 0 هلوق ىلع فوطعم وه لوقت نا كلل و - قالطالا و وفعلاب اورمع ر شب و. قاهرالا و ديقلاب بسقاعي ديز

 ىنبديز ةءارق يف و - ميلا يناسحاب دسا ينب نالف اي رّشبو متيذج ام ةبوقع اورذحا .ميمت ينباي لوقت امك

 ةيربخملارورسربظُي اميرايخاالا([: ةزاشجلا] راف دعا ىلغ افظعا عاوفمملل اينما ظفلا يلع شار" هللا ليطعر كلغ

 ينذلاوه عزا مهلوأ قتع ىدارف هررشأك رخو نالف مودقب ينرشب مكي ةديبعل لاق اذا ءاماعلا لاق مث نمو

 ةرشبلا هنمو-هوربخا اعيمج مهنال اعيمج اوقنع ينربخا ينرش ناكم لاق ولو نيقاجلا نود ةربخ# ةرورس ربظا

 يذلا مالكلا ىف سكعلا ن هف ملأ باكعب مهر رش اماو ةئوض لئثاوا نمر هظام مجصلا ريشابتو داجلا رهاظل

 بهنو كلذيرذ لتقب رشبا ةودعل لجرلا لوقي امك همامتغاو هملأتو هب أزهتسملا ظيخ يف دئازلاءاربتسالا هب دصقي

 «ر عش # يدخل نب عب ورك رعاو ةنسحلا وحن [ ةحلاصلا ]و * ماس لاب اوبن هلوق هنمو كلام

 لامعالا ىم ماقتسا ام لك تاحلاصل ا ينيتات بيغلا رّظب مآ لآ نم « ةحلاص كفنت امو ءاجعلا فيك

 دإغللا عرلعا ةلخاو. نسنخلا,مل نين"قزفا يا تلق اف + نجلا مالا 'ةتلسلا و: تاتقلاوا لقعلا لِيَ

 هب طاحيإ نا ىلا سنجلا هب داري نال احلاص ناك كرفملا ىلع ثلخد اذا تلق - عومجملا ىلع ٌةلخاد اهنهب و

 هب داري ناو سنجلاعيمج هب داري نال معاص عومجملا ىلع تلخدد اذا و - هنم دحاولا ىلا هضعب هن كري ناو

 ةيسنجلا لوانت يف هرفملا نازو .سذجلا ىف ةيعمجلا لوانت يف ةنازو نإل ةنم ادحاولا" "ليلا! الضب

 تلقا - مالا عم عومجملا اذهب دارملا امف تلق ىناف - هنادحو يفال سذجلا مج" يف ةيعمجلاو

 بجاوم ىف نمؤملا لاح بسح ىلع ىيدلا ىف ةميقتسملا ةييحصلا لاسعالا نم ةلمجلا

 لاق .هناصغا فافتلاب للظملا فناكتملا رجشلا و لخنلا نم ناتسبلا [ ل 1
 و
 اهليلظت و اهفئاكتل 000 ىنعم ل ىلع رئاد بيكرتلا و الاوط المت يا * قيس ةلح ىالست «* ريهز
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 تيقن و ايفاعتلا طرعل ةدحاو ةردس اهناك هرب هرتس ]نإ هلك ردصم نم ملا يد يألا ةدجحلاب تدمس
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 نم برعلا نم اذعمس و ةيوديس لاق  متغلا هيف ءاج دقو مومضمف ردصملا اماورانلا هب عفرت ام[نوُفولا] و« اهرما

 مضلاب ينادمهلا رمع نب ىسيع أرق و -بطحلا دوقولا و رثكا دوقو دل اوان م ايلاع ادوقو رانلا تدقو لوقي

 ىل طياسلا مابصملا ةويح كارق لثم نوكي نا زوج# و - هدلب نيز و ةموق رش نالف لوقت امك ردصملاب .ةيمست

 ةصولحتا ةضق: روكي اكسس ىيتلابو لا ذلا "ةلف عيل لاف ا ةقويحل ظيلسللا ا قفقن ناكن باقر هدر حك لشاب

 كللذب مهل مدقتي نا عذتمي ال تلق. ةراجحأا و سانلاب 3 ةرخالا ران نا كلثلوا ملع فيكف بطاغملل

 كىلاعت هلوق ةيالا هذه لدق اوعمس وا ماس و 3 و هيلع هلا ني لم هللا لوسر نم - وأ باتكلا لها نم عامس

 يف ةركذم ةلمجلا هذهب ةفرصوملا راذلا تءاجح ملفا تملق ىناف - نحو سس اهدوقو اراذ ميرحتلا ةروس 5

 تلزن مث ةفصلا هذهب ةفوصوم اراذ اهذم اوفرغف ةكمب تلزن ةّيآل كللت تلق - ةفرعم انههاو ميرحشلا ةروُس

 هاذعم تلق - [ راجح او ساَّدلا اهبيوقو] هلوق ىنعم ام تلق ناف * لوا ةوفرع ام ىلا اهب اراشم ةذيدملاب ةذه

 سانلا قارحا ديزا نا اهريغ نابو ةراجتحاا و سانلاب الا دقتتال اهناب نارينلا نم. اهريغ نع ةراتمم ران اهنا

 هتمحرب اهذم هللا انذاعا كلت هدامحا وا هقارحا داري ام اهيف حرط مث دوقوب وا تدقرا ةراجتلا ءامحا وا اهب

 هب لعتشت الامب تلصتا اذا اهءاكذ ةدش و اهرح طارفال اهناب و رانلاب ىمحب و قرح# ام سفنب دقوت ةعساولا

 اهنم ىتش نارين يه ما ةراجحلاو سانلاب ةدقرم اهلك ميحجلارانآ تلق نا - اهبهل عفتراو تلعتشا ران

 اهريكنت كلذ ىلع لدي ةراجحلاو :سانلاب دقوت“ ران ابنه ىتش نارين ي ه لب تاق. - ةفضلا هذهباران

 اران مهنيطايش و نجلا راّقعل لعل و ىطلت اراد مىئردتاف - سانلا اًهدودو 1 مهو ركع اوف هلوق يف

 ثلق نان ناف - بادعلا نم هلكاشي امب سذج لكل ءا ءازج مه اهدوقو اران سنالا ةرفكل نا امك نيطايشلا اهدوقو

 1 1 2 5 5 57 0 عا
 ثميح ايندلا ىف م اهب اونرق مهنالاثلذ تالق - |دوقو معمم ةراج تكلعج و ةراجعلاب ساشا نرق مل

 ىو ا أ ل 6 و و02

 بصح ا 1 م نودي اهو مكن ) اد هللا لاق - ةذود - اهودجع و ١ىدادنإ هل اهولعج و اماذصأ اهودحن

 2 يجمد م يام 2 مة <

 كيلر دخلا سانلا ىنع م يف هللا نوه 0 امو مل هلوقف هدف ى < املأ ةرسغم ةيألا هذه و ميج

 م <

 يلا! ث1ةيشلاو] ءاعفسلا ابنا هللا نود نم ةدودعملا مهتراجح يف راغكلا دقتعا املو اهدوقو ىنعم يف منهج

 اغابا مّهج ران يف ًالمحم اهب مهنرقف مهباذع هللا اهلعج مهئاكمب رش قرا نوعفدتسي و مهب نوعفشتسي

 ةريخذ و ةدع مهتشن و موبهذ اولعج يذلا نيرفاكلاب هلعفي ام هوحن و  مهريسحت يف اقارغا و مهماليا يف

 6 ليق و - مهبرذجو مههابج اهب ىو تالا ين اهيلع ىمحي ثيح قوقحلا نم اهوعذمو اهب اكشف |

 * ليزنذلا ىناعمب هل دوهشملا عقاولا ميحصلا ىنعملاوه امع باهذو ليادر يغب صيصخت وهو تيربكلا ةراجح ش

 العوّرع هتداع نم « ةّدعلا ينعمب ىكاتعلا نم تّدنعا هللا دبع رقو مهياذعل ةدع تلعجو مهل تأيه [ ثدعا ]

 1 طيبتتلاو فلزي ام باستكال طيشنتلا ةداراراذنالاب ةراشجلا عفشيو بيهرثلا عم بيغرذلا ركذي نأ ةباثك ىف

 ةبلا ةروس

 ١ هءوزجلا

 2ك

١ 



 ركل

 سمص مرعمصو#< م

 راثلا اوقتاف اولعفت لو اولعفت مل ناف

 ناليلد ةيف و 2 نمل دعملا باذعلا اوفاخ و اونماف قيدصتلا ببجو و هضح“ ىع قعلا حرص دقف هذع

 تلق ناف“ ةللاالا هملعيال بسيغاونهو اولاعفي مل مهناب رابخنلا و'ازجعم هب ىدحتملا نرك ةّحص و ةوبنلا تاهبثا ىلع

 امههدحا - نابجو هيف تلق  كشلل يذلا نأ نود بوجوللوه يذلا !ذاب يجاالهف بجاو ةروسلاب مهئاهتا ءاغتنا

 كلوكشملاك لماتلا لدق ناك ةضراعملا نع زجعلا نا و مهعمطو مهناجمح بسح ىلع مهعم لوقلا قاسي نا

 ةوقلاب فوصوملا لوقي امك مهب مكهتي نا يناثلا و - مالكلا ىلع مهرادتقا و مهتحاصف ىلع مهلاكتال مهيدل هيف

 هنقيتي و هبلاغ هنا ماعي وهو كليلع أ مل كتجاغ نإ هيواقي نم ىلع ةبلغلاب سفن .نم قئاولا

 لاعفلا نم لعف هنال تلق - هيلا هكرت يف ةدئاف ناز لعفلاب .نايتالا نع ربع مل تنلق ناف - هب امقيت

 فكيطعت ينلا ةيانعلا ىرج“ راج هنا هيف ةدئاغلا و ترلعف' امم: معن كلل لاقيف انالف ثيتا لوقت

 اذك عضوم يف اديز تيرض لوقت :لجنرلا نا: كزت الا: - هنع' ئنكملا لوط نع“ كينغت ةراجواو اراصتخا

 لنا ام ةموكذأ ولاود تحلعف» انف: عرسكب هل لوقف: الاقف و''تايفيك تعي و 'عباتنلقناو  هتفتش وا اذك+ ةقض, لل

 اوتات مل ناف لاقي نا ليطتسال لعفلا ظفل ىلا نايتالا ظغل نع لدعي ملول كللذك و كلياع لاطل هنع

 اًهنالاهل لعمال تلق ابلحم ام [ اوُلعْفَت نأ و ] تلق ناف - هلثم نم ةروسب اوتات ىلو ةلثم' نم ا

 نآالا 'لدفتستلا نغني ف نانخنأ للاواالا كحلق يفنلا باب يف ىل ةقيقحإم باق نافا-' ةيضارتغا :ةلمج

 ىف لعفت امك '!دغ ميقا نل تاق كياع ركنا ناف ادغ ميقأ 2 تكلبحاصل لوقت !ديدشت و !ديكوت“ ىل يأ

 ردن ل طال ترقا هنو رهن قانا ماياررلا :ىدحا يف لياخلا دنع يهو مهقم يّناو مِهقَم

 ا تا 0 لبةتسملا ي فذ ليكاتل بضتقم فرح لهاخلا نع نيتياورلا ىدحا و ةيوجيس دذع و

 هفصاوتي نا عنتمب مل ييشب درا مهنال تلق - ةزجعم نوكي ىتح هبوه ام ىلع بيغلاب رابخا هنا كلل

 نم اددع فثكا هيف نونعاطلا و اميس ال لاح“ ةداعلا ىنبم هيلع اميف هلثم ءافخذا هلئانتي و سانلا

 ةطارتشا ىنعم ام اكلساوت رو هبوهام ىلع بيهغلاب رابخا هنا ماع لقني مل ىيعف هنع ىهباذلا

 ممم ةضراغملا نع مهزجع نيف اب اوذاي مل اذا مهنا تلق  هلثم ىم ةروسب مهنايتا داغتنا [راذلا ءاقتا ] 2

 اوعياشب ما و اوداقني ملو د داذعلا اوهزل مث هقدص مهد ىذع مداذا و ملسو هل اأو هيلع هللا ى اص هللا لو قدص مهدنع

 راخلا ءاقتا نال ةعضوم راذلا رقم حذوف ىكاذعلا اوكرتاف زجعلا ممنبتسا نا مهل ليقف راذلاب باقعلا بمجوتسا

 لوقي نا ةريظنو ةدناعملا كرت راذلا قغّتا نم نال هجئاتن نم ةنا؛تنيح نم دانعلا كت .هميمض و هَقْيََ

 :بيلت رهام ارلعفاو يبرم اوعجتاو ينوعيطاف كيري يطخس اور وردحاف يدنع ةصاركلا م ةدرا نا همشحل كللملا

 ةيلح ىموه يذلا زاجبالا هتدئافو ةغالجلا 5 0 يتلا ةيانكلا باب نم' وهو طخسلا رذح
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 د هريص سمو هرم <

 م ٠ مكءادهش م

 مئاقلا وا رضاحلا ىنعمب دههش عمج 00 00 اوعداو هلوقل مثاملا وهريسفتلا !ذه نالو دحاولا اذه

 اذا بتكلا ىّودو ريقحلا يندلا وه و نودلا ىينشلا هذم و ئيششلا نم ناكم ىندا نود ىنعم و ةداهشلاب

 هنم طحا ناك اذا كاذ نود اذه لاقي اهذيب ةفاسملا لياقت و ضعب ىم اهضعب ءاند] ءايشالا عمج نال اهعمج

 لاوحالا ىف تراغتلل ريعتسا و رصتخاف كلذم لكم ئندا نم يا تلنردي م 1ك ةلضا ذم كلي دورك
 نرد انا هيلع ءانثلاب هآءر دقو ةودعل لاق نم لوق هذم و ماعلا و فرشلا ىف ورمع نود ديز ليقف بترلا و

 لاق  مكح ىلا مكح يطخت و دح ى ىلإ دج راجت لك ين لما هيف نار علسفن ين ام قوفو اذه

 ةيالو ىلا ىب ينمؤملا ةيالو وزواج ال ي نينمؤملا نا نم دايو يرفاكلا َيونسْومْلا : نب ىلاعت هللا

 اهيلانت ملو هللا ةياقو تزواجت اذا يا * قاو نم هللا« نرد ؛«كللام سفن اي « ع * ةيما لاق و نيرفاكلا

 مهومتذختا نيذلا اوما هانعمف مكئادبشب هتقلع ناف  مكثادهشبوا اوعداب قلعتم [هللا نود نم]و* ةريغ كلقي مل
 هللا ئيدي نهب مكل ,نودهشي :نيذلا اوعدا واق حلا ىبلعمكنا ةمهقلا موي مكل نودهشب مهنأ متمعزو هللا نود نم هلأ
 ىذقلا مادق ىه و اهماَدُق ىذقلا كلبرت يا « هنود يه و اهنود نم ئدذفلا كبرت ٠ نىشعالا لوق نم
 ةياغ هتحاصفب رجعملا نارقلا ةضراعم يف قطنيال يذلا دامجلاب اورهظنسي نإ مهرما يف و -اهئاغصو اهنقرل

 ةلهاسملا نص ١ذهو  هلثمب مثيتا مكنا مكل اودهشيل نينمؤملا ريغ ىمو ةثايلوا نود نم مكدادهش اوعدا وا مهب مكبنلا

 ةلقانملا و ةلواقملا ناسرف و دهاشملا هوجو مهىيذلا موقلا هرادم مه و مهءادهش ناب راعشالا و ناذعلا اخرا و

 هداسف مهدنع نيبلا دساغلا ةحب ؟نابشلا مهسفنال اوضري ىا ةغنالا و ةيناسنالا مهب ممجت و عابطلا مهيلع بات

 دانعمف ءاعدلاب هتقلع ناو - زئاج هجولا !ذه يف ءاعدلاب هقيلعت و هتلاحا مهلوقع ىف ياجلا لاحملا ةماقتسا و

 زجاعلا ةلوقي كح ةيعدن امم نأ دبشي هللا اولوقت الو هلل اودهشتستال ي ذعي مكءادبش ل نرد نم اوعدا

 يراعدلا اب رجيصت ةنجب مهتداهش نب ددلا سانلا نم ءادهشلا اوعداو 0 ةحص ىلع ةنيبلا ةماقا نع

 مياوق ريغ انّيشتم مهل قمت ملو مهترهب دق ةجتحلا نا و مهلزخما و مهعاطقنال لاجب و مهلزيجعت اذه و ماكل دنع
 برعلا ضعب نع و -ةردقلا طوقس.و زجعلا ىهاذتب مهسفنا ىلع مهنم ليجست اذه مهلوق و نوقداصل انا دهشي هللا

 هللا نود نم وعدا وا -ةبير ماقملا اذه يف هلل دمحلا كلرق ليقف ملل ةمحا] و: شرق لاقف هيسن رع ل
 ىجلا و مكاحاور قانعا نيب و مكنيب وه و ديرولا ليح نم مكيلا برقا هنال مكدهاش هللا نا ينعي مكدا دبش 5 ل

5 ِ 11 

 نجلا و سذالا تعملجا نأ لق هلوق ىذعم يفوبف مكءأدهش نم دهاش لك ىنود هاثمب يتاي نا ىلع ها 65 ل نس 606 2-2-2 ا 67 : 5 0 3 35
 ىلع اوردعي ىلح ةبداج امو ماس و ةياع هللا ىلص يبنلارما نوفرعلي اهنم ينلا ةبرجلا ىلا مهدشرا امل + ةيالا 0 2 : 00 1 --0

 زوجعم هذا مكل نابو نوغبت ام مكل لهستي ملو ةوضراعت مل اذاف مهل لاق هلطاب نم هّدح رايتماو هرس و هنقيتح
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 ةعفرلوا راصق و طاسواو لاوط ةبترتم اهسفنا يف اضيا يهو يراقلا اهيف ىقرتي بستارماا و لزانملا ةلزنمب

 قآرقلا' نم ةغئاطاو ةعطق“ اهناف ةزمه نع ةبلقنم اهراو تاعج "نا و د نيدلا ئف اًبلحم ةلاجاو اهناش

 تلق 007 ةغيطقت و نارقلا ليصفت ةدئاف ام ثلق ناف  هذم ةلضفلاو يئبشلا ىم ةيقبلا يه ينلا ةرؤشلاك

 لئلا ةاحرا ام رئاسو روبزلاو ليجنالا و ةئروتلا هللا لزنا ام رمال و ةدحاو كلذ يف ةدئاغلا تسيل

 ةحشرم ًاباوبا: مهبتك نف لك يف نوفتصملا بوب و روسلا ةمجرتم ةروسم جابنملا اذه ىلع هئايبنا
 نسحا ناك فانصا ىلع لمتشا و عاونا هتحت توطنا اذا سذجلا نا هدئاوف ىمو - مجارتلاب رودضلا

 يف دخإ مث باتكلا ىم اباب وا ةروس متخ اذا يراقلا نا اهنم و  !دحاو اناهب نوكي نا نم مخف| 'و "كعنا"و

 ةلثم و هلوطب باتكلا ىلعٌرمتسا ول هذم ليصحتلا و سسردلا "ئاع ثعباو هفطعل زها و هل طشنا ناك رخآ

 نمو ريسلل هطشن و هنم كللذ سفن ديرب سار ىلا ىبتنا وا اخسرف نوط وا اليم عطق هذا ملع اذار فاسملا

 نم ذخا هنا دقتعا ةروسلا قذح اذا ظفاحلا نا اهنذمو -اسامخا و اروشعو ءازجاو اعابسا نآرقلا اقل أج مث

 هنمو - هبطبتغيو هسفن يف لج رهظفحام هدنع مظعيف ةمتاخ و ةحئاف اهل اهسفنب ةلقتسم ةفئاط هللا بانك

 ةراصلا ىف ةأرقلا تنك مث قرصا وانهم كج قارامغ لآ'وا ةرقبلا زق اذا نخرلا ناك /هنغ هللا يضر سنا كلياش

 كملاذب و ضعبل اهضعب ةمآلم و رئاظنلا و لاكشالا قخالت بمجس ليصفتلا نا اهبذم و - لضفا ةمات ةروسب

 اهل ةفص ةروسب قلعتم [ هلثس نم] و * عئانملاو دئاوفلا نم كلذريغ ىلا مظنلا براجتيو يناعملا ظحالتب

 ا 0 كدجعلل ريمضلاو ا هلوغب قلعكي نا زوجتو - اندبعلوا١ در امل يملا او «اذم نم دنا لروسب ىلا

 نايبلا ىف هتغم ىلع وه امم ةروسب اوتاف هانعم تلق - لثملا .كللذ نم ةروسب اوتاي ىاح ةلثم امو

 أرقي م اما وا ايبرع ارشب 219 م ةلاح ٠ كىاع وه نم اوتاف وا - مظنلا ىسح 2 ةقيطلا انلع و بييرغلا

 دقو ج لاح ىيرثعبقلا لوق وح من ةذكلو كللانه ريظنو لثم ىلا دصق ال و املعلا نم كخاي ماو تكلا

 ريمالا ةغد ىاع ناك نم هنم دارا بموشالا و مهدالا ىاع لمح ريمالا لثم مهدالا :ىاع"كنلمحأل هل لاق

 ةلوقل هجوا لزنملا ىلار يمضلا در رابعا اثم هلعجب ادحا دصقي مل و ديلا ةطسبو ةردقلا و ناطلسلا ىم
 ام ىم و4 0 مرو هورس

 نآرشلا نالو هلّثمب نون يل نارا 2 لدم او اي ىلع كاتم ررس رشعب اونا - هلثم نما الروسب اوذأف ى 0
 رم

 3 ىسحل عردعلا ل !١! ريمضلا كر 2ع مالكلا و بيلاسالا عدا ىلع عوقولا و بيترآلا ةمالسب ريدج 5 ( اذني 0 و اجيترت

 ريمضلا ٌنرب هذنع كذب ال نا هقخف « هب طوبرم ؛ هيلا قيسموهو ةيباع ل ادنملا كيفالا ملزعملا لي : ثيدحلإ نأ كللذ

 و هلئامي 0 5 مكنا اوثاهف هللا ١) نذع ع 05 نآرقل ا نأ ىئب 8 06 و ىذعم عملا نأ / نا الإ 0

 رطب ةفئاطب اوتاي ناب ريفغلا مجلا مهو اعيمج ع اذا هنال و هلثم نم ا اوتابف هياع : لانم |نمحم

 هب. نتا ام وحأب رخإ نحاو تدايل مهل لاقي نا نم م يدحللا ىف غابا ناك مهذص دحاو هب نتا ام سنج نم



 (ةلاوأ)

 6 بم ساس 5 و

ب اوُأق اندبع ىلع الرد امم بير يف مقكالاو
 كا نم ةروس

 ما ادحاو 0 ءادمرت يدار ان يخل لوشن نير نع دير لت كلذ يف نبط ا مصي ال نمل

 ىذعم ام قلل نأ ناف * دز هل الف عفيمسلا نب دمح# هكا « روعالا ا نيدا 5 بر فلا

 ةفرعملا و دسافلاو ميحصلا نيب مك زييمت ةّحص نم مكنا مكتفصو مكلاحو هاذعم تلف - [ َنوملعَت 2 1

 تناك اذكه و هنع نوعفدت ال لزذمب ةنطفلاو ءاهدلاو ريبادتلا ىف ةباصالاو لاوحالا ضماوغ و رومالا قئاقدب

 نسح و رومالاب ةفرعملا ماكحتسا يف مهراخب ىلطصي ال ةناذك و شبرق نم مرحلا اونكاس اصرصخ برعلا
 متنا يل دكآ هيف .خيبوتلاو ةفرعملا و ملعلا لها نم متناو ليق هناك كررتم نوملعت لوعفم و اهب ةطاحللا

 ةيابنو لبجلا ةياغوه ادادنا هلل مانصالا لعج نم مكتنايد رما يف هياع متنا ام 71 مث نوزيمملا ني

 متناو وا -توافتلا نم اهذهب و هذهب ام نوملعت متنا وا - لئامي ال هنا ىوملعت مدنا و ردقي نا زوجب و -لقعلا ةفاخس

 مههاع جتا امل * نيش نم منذ نم لدي م مرش نوب له ىلاعت ةلوقك هلاعفآ لثم| لعفتاال اهنا. نوملعت

 و ويح“ .ىللذ تابثا ىلا قيرطلا ملع و همدهي و كارشالا لطبي و اهققحب و ةينادحولا تبثي اهب

 وه ام كلذ ىلع فطع ةزييمتو ةتفرعم نم ةياع معنا ام ىلع يطغ و هلقع رباك دقف كرشا نم م نأ مهفرع

 مهارا و ريع نآرقلا نوك يف ةببشلا ضحي امه و ماس و هيلع هللا كف دمحم وين تاجا ىلع ةجحلا

 مهسفنا اورزح# نا ىلع مهداشراب نوعدي امك هسفن دذع نموه ما عدي ا م 5 نوفرعتي فيك

 تلق  لازنالا نود ليزذتلا ظفل ىلع انت امم ليقمل تلق ناف - هتدلج لها و ةسنج ءاذبا مهو مهعابط اوقوذي و

 ناكول نولوقي اوناك مهنا كللذ و يدحتلا نكمل ةزاح“ نموهو ميجذتلا و ميردتلا ليبس ىلع لوزنلا دارملا نال

 ىلع تايآ بمغ تايآ و ةروس دعب ةروس اموجن |ذكه لزذي مل سانلا دنع ىم نوكي امل اغلاخم هللا دذعى م اذه

 مهذم دجوي ام دوجو نم رعشلا و ةباطخلا لها ةياع ىرنام ىذس ىلع و ثداوحلا ءافك و. لزاوتلا بسح

 مظاذلا ىقلي ال ةحئاسلا تاجاعلا و ةددجتملا لاوحالا نم مهل ىعيام بسح ًايشف ًايشو انيحف انيح اقرغم

 ةلمح ةداعلا هذه افالك هلزذإل هللا 6 !رذا ولف ةبر ف هلئاسر وأ ةبطخ عومج“برئانلا يمرب الو ٌةعفد ةرعش ناويد

 عقر يذلا اذه ىف متبترا نا ليقف ةدحأو ل يلع 0 و را ىلاعت هللا لاق ةددحاو

 نم. ةروس عطوجم مز اورن امجن لومله.و عيون, نمر ةدحخاو ةيون مكنإ اوتابخ ميردت و لوم ىلع

 ديري اندابع' ىلع. يبرق - للعلا ةحازا ىبتنم و. تيببتلا ةياغ مدهور تايرتغم تشب تايآ وا, روسلا رخما

 اماف-الصا تناك نا اهواوو تايآ ثلث اهلفا ى يذلا ةمج نذدملا نارقلا نم ةفئاطلا [ ةروسلا ]و دايت اال لور

 اهنالوروسملا دابلاك اهلاهح ىلع ةزوح» ةدودح”“ نآرقلا نم ةفئاط اهنال اهطئاح يهو ةنيدملا ةروسب مست نإ

 ينلاةروسلاب ىمست نإ اما و  ابيف ام ىلع ةنيدملا ةروس ءاونحاك دئاوفلا نم ساذجا و ماعلا سم نوذف ىلع ةيونح#

 وسلا نال نيجلعم لحال « راطمباهبارغ سيل نجملاإ ىف * الروس لقو بارح طهراو * ةغباخلا لاق - ةبترلا يه : ١ : 00 م كا 0 م 7

 ةردملاوةروس

 "ع

"١ 



 يقم

 سى مممرص مروص 2 ل وة مس اص نم

 © نوماعت ملكا و ادادنا هلل اولعجت مل افزر ترمُتلا ىم هب جرف

 ف اببس داملا لعج هنا ىنعملا تلق - هنيشم و هتردقب ثجرخ امنا و ءاملاب تارمثلا جارخا ىنعم ام

 ناوماالو بابسا الب اهلك سانجالا ىشني نا ىلع رداقوهو دلولا قلخ يف لحغلا ءابك اهل ةئام.و اهجنوزخ

 م نم القان و لاح ىلا لاح نم اهل اجردم ءايشالا ءاشنا يف هل نكلو ناوملا و بابسالا سوفن أشنا امك

 ةدايزو ةعلاص اراكفا و اربع ةدابع نم راصبتسالا نويعب راظْنلا و هتكئامل اهيف ندجب يعاود و اًمكح ةبترم ىلا

 و * بيترتو ميردتر يغ نم ةنغب اهءاشنا يف كلذ سيل هتمكح بتارغ و هتردق ميظع ىلا نوكسو ةنينامط

 و -تارمل هي اًهجرْخاَ هلوقو تارمَتلا َلُك نم هب انجرح ىلاعت هلوق ةداهشب ضيعبنلل ترمّتلا سم يف [ْنم]
 ءامسلا نم انلزنا و ليق هنذاكف ةيضعجلا ىنذعم امهريكذتب دصق دقو هنافنتكي [أف سر [ءام ] ينعا نيركنملا نال

 ءامسلا ىم لزني مل هنا ىذعملا ةكصل قباطملاوه اذهو مكقزر ضعب نوكيل تارمثلا ضعب هب اذجرخاف ءاملا ضعب

 تتقفنا كللوقك نايبال نوكت نازوجت و - تارمثلا ىف هلك قزرلا لعج الو تارمثلا عيمجر طملاب جرخا الو هلك داملا

 قار هل لرعفما عناب هباضتنا ناك لفيغبتلل نم تناك نا تلق - اقزر بصتنا ميف تلق ناف - اغلا 'مهارذلا نم

 رمثلا نود تارمثلا ليق ماف مجريثك دامسلا دامب جرخملا [ رمثلاف ] تلق نأف * جرخال طوعفم ناك ةذببسُم تناك

 رمل تكردا نالف كلوق يف يتلا ةرمثلا ةعامج تارمثلاب دصقي نا امهدحا - ناهجو هيف تلق -رامثلا و

 ئناثلاو - قحالتمر ردم ىه امنا و ةردملا ةيرقلل مهلرق و ةتديصقل ةردبومتلا ةماك مهلوق يظن كامث نيرت: هناقشتب

 3500 تانج نم ا يلاعت ةلوقك ةيعمجلا ىف امهئاقتلال ضعب عقوم اهضعب رواعتي عومجلا نا

 هب ديرا نا قزرلا ىلع ةيراج ةغص [مك]و* ديحوتلا ىلع ةرمثلا نم عفيمسلا نب دمحم ةءارق لوالا ةجولا دضعت و

 هيف تلق - اولعجت 25 قلعت مب تلف ناف - مكايا اقزر لهق ةناك هب لوعفم وبف ىنعملل امسا لعج- نا و يعل

 ناو ديحوتلا اهساسآ و ةداجعلا لصا نال اذادنا هلل اولعجت الف ل اق يارمالاب قلعتي نا - هجوا ةثلث

 غأبا يلعل لجو ع هلوق يف ماطاف باصتنا اواعجت بصتني نا ىلع لئابو ةكيوف ١ وذ هلل لعجبب ل

 اوفاخخت و اوقنت يكل مكقلخ يا مءاع نع صفح ةياور يف سوم هلا ىلا ع طف تاو سلا تامل باقل

 ةميظعلا تايالا هذهب متح يذلا وه ىلا ءاذتباا ىلع هتعفر اذا ّ لكحل يدلاب وأ - هقلخبب ةوبجشُت الفاهباقع

 لاق ىوانملا فلاخملا لثملل الا لاقي الو لثملا [دٌّكاا] و * ءاكرش هل اوذخخت الف دا ةدهاشلا ةريخلا لئالدلاو

 ادودن دن نم هترفان و هتفلاخ لجرلا تددانو * ديدن بسح يذل رضاخو ءاذاو ١! نولعجت 727 01-7

 نومسي اوذاك تلق ناف - هيفاذي ام يفن و هدسم دسي ام يفن دف الو ةفبفللا نرميلا قلت لسع ورقات

 ار 1 فب" ةيرادحو هلل [هييلاختن ابنا نرمفري) اوناكاص او جعرقلا قم هب مظعي امب اهنومظعي و ةمساب مهمانص|

 هثذاضم و هتفلاخم ىلع ةرداق هلثم ةبلا:اهنا دقتعي نه لاح مهلاح تيبشا ةهلا اهومساو اهومظع و اهبيلا
 0 1 ال 5 5 5 1
 ةريثك !دادنا اولعج ناب مهناش عظفتسا و مِياع حنش دذلا ظفلب مهب مكهت امك و مكبنلا ليبس ىلع كلاذ مبل ليقف
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 ا ءامسلا نم م لَنا َو 1 احب راسل و , شارف ضر كك لعج يذلا

 نيب يجترملا لاح تحجرت امك نايصعلا و ةعاطلا نيب نوراتخم“ مهو مهرما مجرتل اوني نا مهنم وجرملا

 نفخ مرتكب وولبي امناو المع نسحا ل مكولجل ل لجوزع هلوق هقادصم و لعفيال نا نيبو لعفي نا

 نوقني مهلعل نيبطاخملا قلخ امك فيلق ف - رايتخالا ىلع مهرما ءاذب رابتخالاب ةبش نكلو بقاوعلا هيلع

 بلغ: ىكل و مهيلع كرصقي مل ' تلق - مهلبق نم نود ميياع ةرصق آف كللذل 0 نم يذلا قلخ كلذ

 اردبعا لجال نودبعت ليق البف تلق ناف - اعيمج مهتدارا ىاع ىنعملا و ظفللا يف نيبئاغلا ىلع نيبطاخملا

 ىلا ىللذ يدوب ىئتح ةدابعلا ريغ ىوقللا تسيل تاق - مظنلا اف افرط د نوقتت ناكمل اوقتا و

 ءاليتسالل مك يدا مكبر 6 لاق اذاف :دبج يك و دباعلا رما ىراصق ىوقثلا امنا و مظنلا رفانت

 نادووحلاو سوفنلا قف اهل كتبنا“ و انبل:امازلا هشا.وإ ةدابعلا ؛يلع تمعبا' ناك" ةدابعلا تاياغأ ىتضقا قلع

 عقي مل بتكلا ةطيرخ لمحل تلقول و لاقثالا رجل الا ينيمي كلذكلم امف بستكلا ةطيرخ لمحا كدبعل لزقت

 ءايحا مهقلخ هل ركشلا 7 تامزلمو هتدابع تابجوم نم ىلاعت و ةناحبسا رق« عقوملا كلذ ةسفن نم

 قلخ مث امهريغ و ركشلا و ةداجعلا نم نكمتلا ىف بمبسلا و اهتمدقمو معذلا ا هنال وا نيرداق

 مث - هشرتغم و هدلقتم و ىكسملا ةصرع ةلزنمب يهو ةذم مهل دبال يذلا مهرقتسمو مهناكم يه يذلا ضرالا

 م نم لجورع اس ان مل -رارقلا اذه ىلع ةينطملا ةميخلاو ةبورضملا ةبقلاك يهد يتلا ءامسلا قلخ

 نم جتنملا لسنلا هابشإ اهنطب نم هب جارخلا و اهياع اهذم ءاملا لازناب ةلظملا 7 ةلقملا نيب جاكنلا دقع

 نيحوتلا "ىلا لصؤملا رظنلا ىلا اناني ر اربثعم مهل كلذ نوكيل مدآ ى ىذجل اقزر رامثلا ناولا نم ناويحلا

 مهقحت و مهقوف ام قلخ و مهسفنا قل اخ يف نوركفتي و ركشل ٠ مزاب اهنولباقيف اهنوفرعتي ةمعن و فارتعالا و

 يراه رم اهل دب لأ نإ قلتو اذنع اوكقينيف اهنم ىيش ناجنا ىلع ردقي) ابلك تاقولخملا هذه ىم أيش قا

 ةيلع وه ام وحن ىلع ردقت ال اهنا نوملعي مهو ادادنا هل تاقرلخملا“ اولعجي )١ ئتح اهلثمك سيل

 نا اماو ميظعتلاو حدملا ىلعوا مكتلخ يدذلاك افصضو بصنلا لحم يف نوكي نا اما هتلص عم لوصوملاو دراذاق

 ران دائبمةحبلط أرق ًاطاسب يماششلا ديزي ارق و - حدملا نم بسصنلا.ىفام هيف و داذتبالا ىلع اعف نوكي
 مهدحا باقتي امك نوجاقتي و نوماني و اهيلع نودعتي مهنا سانلل |داهم و اطاسب و اشارف اهلعج نعم

 نيل تلف د ةيركب تكالويلا) جيطسم ضرالا نا ىلع ليلد هيف له نسلق ناقد ةداهمو ةطاسبو ةشارف ىلع

 ريغ شارتفلاف ةرُكلا لكش را مطسلا لكش ىلع تناك ءاوسو شرافملاب نولعفي امك اهنوشرتفي سانلا نا للا هيف

 نم دتو وهو لبجلا ئف الهستم ناك اذا و اهفارطا دعابتو اهمرج عاسنا و اهمجح مظعل عوفدم الو ركنتسم

 دابخوا ةبقوا ناك ذيب ودنا هب ىمس ر وصم [ءاذجلا ] و + ليسا ضرعلا و لوطلا تاذ ضرالا يف وهف ضرألا كاتؤا

 تاقىاف -!ديدج ءابخ اههياع اوبرض ارجرزت !ذا اوناك مهنا هتأرما ىلع ىنب هذمو مهتيجخا برعلا ةينّب و افارطوا

 ٍس
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 وعدهم هدة لسمو م6 م ضص ا ماخم ص ىم م م9 6و

 5 وقت مكاعل م ابق ل نييدلاو مكقاخ ى ِي ذلا ماير اردجعا

 هبالا لعفني ما ثيح ركذي مل ناو هب رماا تحت. جردنم وبف هذم لعفلل نباام و اهريغ و ةينلا و

 مهتلخ نم مهةلأس ىنّدل و هب نونرتعي و هللا نوفرعي اوناك كم يكرشم ىا ىلع ةصزاول' نم ناكو

 كلف اهدابوزاب رمالاو ب ةناجعلاب رهالا كعم عريق زار انتم: [ اردمع ا ] هلوق كاهجي دقق تلق ىاف دقللا ناوقيل

 نوكرشملا ناك تاف هب دكارملا ام [ مكبز ]. كماف ناف .« رخا اًئيش سيل و 'ةداجع ةدابعلا .نم كايدزالا

 تاومسلا بر هيف كرتشي مسا هب نارملاف م م ارصخملا مهتهلا ةدو 1 هللا ةديوبر 00 نيدقتعم

 2 سس

 قرغلل باطخلا ناك ىلا و ًةزيمم ةحضرم ٌةفص مكدح يدل هلوق ناكف ابابرا اهنومسي اوناك يذلا ؛ ةيلالا و هضرلابو
0 

 عاتمب الو ميظعتلاو حدم دمأأ قير َّط ىلع هياع ترج ةفص | مكفاخل يدل« ةقيقحا ىاع مكبر هب دارماف اعيمد

 ءاوتسا وت ىاع يشلا داجتا [ قاخأ ]و * عداو م مضوا لوالا نا الإ ةعاخ ةرفكلا باطخ يف هجولا اذه
 مل

 وم

 ةيلح ور قيمسلل ءزارارق ريع ماغدااب مقا ورمع 0 ُ أرق ١ دا ايدام اذا لعنلا قلخ لاقي

 لاقي نا اهلاكثا م ةأرق ىهو مكجف نم نب ذلاو يلع نب.دبز. ةارق يف ة و مكلف نم

 يناثلا مهَت « مكل ابا ل يدع مي 0 رق امك ديكات هذلصر لرالا نيب يناثلا لوصردلا منا

 راىجرتلا [لعل ] و « كلابا 2 يف هيلا فاضملاو فاضملا نيب ةفاضالا مل مهماحقاكو هيلا فيضا اسر لوالا نيب

 طل ا ا رك لعل ىلعت كلان لاقزو ينذي هلعل و ينمركي !ديز لعل لوقت قاغشالا

 نكلو نآرقلا نم عفاوم يف عامطالا ليبس ىاع تءاج دق و اهنم نودؤشُم اونا يدنا و وق ىلا ىرتالا

 ةزافو موتحملا هدعو ىرجم هعامطا يرجل ةلاحم ل هيف عمطب 16 عمطا اذا ميحر ميرك نم عامطا ةنال

 نيف اضيا و كيلا اكدقلا انيتقؤفخلا نال ىك ىذعمب وكت 2 للبر[ ىك ئنغمب لعل نان لاك م كاتب

 اهزاجنا ىلع مهسفنا نوذط وي يلا مهدهعاوم يف اورصتقي نا مهموسر و مهروصا عاضوا ةياع امه و كولملا ندّيَد

 وا ةماستبالا وا ةزمرلاب مهنم رفظي را ةلاخا اوليختوا تاماكلا نم امهوحن و لعل و ىسع ,اولوقي نا ىلع

 درغللا ور جاجتلا في كلش مه دنع الم: بيلاطلا قبب ملا مهنيم تكلذ نام يشي ىلعبرذع اذاغ ةولحما :ةرظنلا

 قيقحللا نود عامطالا قيرط ىلع ىرجت وا ءايرجكلا و ةز طوكيو فىلام مالك كو هلثم ىلعف بواطملاب
 همام هاد ل 0 2# ضاخ 62 هم عمرو

 ب مينايس م 0 5 نإ مكبر ) وسع احوصن ثبوت هللا ىَلإ ا ا يذل 5 0 كىلاعت هلوقك دابعلا لكتي الئل

 مكقلخ هلوق نال يش يف هانركذ امم تسيل تلف - اهعقرمو اهانعم ام يالا ىف يتلا لعاف تلق ناف

 ةدابشلا و بيغلا ملاع ىلع ز وجمال ءاجرلا نال مهاوقت باعت هللا ءاجرإ ىلع لمخي ,نا' .زوجنال 0

 ةقيقحلا ل املا عارم يالا 06 ٌثعقاو لك ىنكلو اضيا ديدسب سيل ١ ىوقكلل ى يجار مهقلخ# نا ن ىلع هلمحو

 مهرادقا يف ةلعلا حازا و تاوهشلا و لرقعلا مهيف بكر و فياكتلاب مهدبعتيل هدابع قلخ ىلاعت هللا نال

 ةروص يف 0 يدنا رويل منم دارا و رايتخالا مامز مهيديا يف عفو و نيدجنلا مهاده و مبذيكمت و
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_- 

 و ا سيلا

 قئاثلإ ةاببإ اي

 لاقتنالاب هتدجرا و ءاعدتسا دايز كلداشرا ىلا هئاغصا تيعدتساو هيبذت لضف هوحن كلتاغنلاب هٌدهِجن كدراومو

 ثيدحلا ىف نانتفالا |ذكهو ةبيغلا ظفل ىلع تررمتسا اذا هدجن الام هعدط نم اراه ةبجاوملا ىلا ةديغلا نم

 كانساب انغلب و - لوبقلل نيغللا ركع عامتسالل ىناذالا منن فذص ىلا فذص ا جورخلاو

 هلوقف - - يندم وهف اونا ن لا اهيا ايو يكم وهف سان اهب ين للكل ا م دمي

 و ديعبلا ءادنلهلصا يف عفر فرح ايو - ةكم يكرشمل باطخ [ مكر ازدبعا سانلا ا ول

 لفّعو اهس نم ةادانم يف تامعتسا مث ةزمهلا و يا كف بيرقلا ءادن اما هيداني ىمب لجرلا هب فّدِيي توص اه

 يذلا باطغخلا ناب نذوملا ديكاتلل كللذف ىطافملا ببرقلا هب يدون اذاف بعي نم ةلرنم:هلاليزتق برقا ناو

 قيل ماه نيرت ا وج و هللا يو تر اد ةراؤج يف لوقي يعادلا لاب امف تم ىناف - ادج هب ىنغم دولتي

 ىلا هبرقي ام و ىغلزلا نظم نم اهل ناعبتسا و هسفنل هذم راصقتسا وه تلق - رصبا و هب عمسا و ديرولا

 ىلع كلاهتلا طرف عم هللا بذج يف طبرفتلاب اهياع ارا ارثا د هسفنل امذه نيبرقملا لرانم و هللا ناز

 ناكلصو يدلاوو وذ نا امك ماللا و فنلالا هيفام ءادن ى ! ةلصو 0 و« هابكباو هثادخل ن كالا و هتوعد ,٠ ةراجذسإ

 هماهبا ليزي و هحضوي ام ىلا رقتفي مهبم مسا وهو لمجلاب فراعملا فدو و انجل ءامساب فسصولا ىلا

 لمعي .يذلاف ءادنلاب داوقنلا مضي ىذدح هب فصتي و هارجم ىرجب امرا سنج مسا هفدري نا بالف

 لافتا ةسفنوب لقيسي ال ايامنا اذ" كيرظلا ديز اي كللوقك ةتفصرعت عباتلا مسالا و ياوه ءادنلا فرح هيف

 و ديدشتلا و ديكاشلا ى نمبر ميضونلا كل ماهبالا نمم جر ,نكلا اده يف ف و ةعصلا ىن هم كلفني ماف ديز

 ةانعم ديكاتب هتفناكم و ءادنلا فرح دمام ىنيتدئافل اهفوصوم و ةفصلا ىيب ةمدقملا ءيدنتلا ةملك

 ةقيرطلا هذه ىلع ءادنلا هللا باتك يذ رثك لب تلق نان ناف - ةفاضالا نم ل ,قحلسي امم اضوع اهعوقو و

 للا ىددان ام لك ىال .ةغلايملا نم .بابسا و ديكاتلا نم جراب .علالقتسالا تلف - ةزهغ, يف رثكي ملام

 ميياع ةجرادلا ممالا ر ,ابخا صاصتقا و ةهديعو و ةدعو و ةرجاوز و هتاظع و «يهاوذ و ةرماوا نم هدا

 مهبولقب اوليمي و اهل اوظقيتي نا مههلع ناعم و ماسج بوطخ و ماظع زوما ةباتك هب قطن امم كلذريغو

 رمالا ولخب ال تلق ىاف - غلباا دكااب اوداني نإ لاح تضتقاف نوافاغ اهنع مهو اهيلا مهرئاصب و

 يبرر ام ىلع ةصاخ ٌةَكم رافك ىلارا اعيمج ىنيرئاكلا و نينمؤملا ىلا ايجوتم نوكي نا نم ةدابعلاب

 لئاقلا لوقك آلا وه له و هب نوسبتلم مهامب ارك فيكف مهن نودباع نونمؤملاف ىنسح /) و ةمقلع ط

 هب نررقي الو هللا نونرعي الف رافكلا اما و « اموقي نأ مئافوهو هلأست ٠ نَمك ثنك تلعف يناولف هرعش ه

 ةدابع اما و اهيلع م تاجث و م لابقا و ابنم مهدايدزا ىنينمؤملا ةدابعب داردلا 1 هنوددعي بفدكف

 كضولا نم اهطئارش ةراصاب :روماملا ىلع طرتشي امك رارقاا وهو .هنم اهل نبالءام اهيف. طورشمف رافكلا

 5 هولا اةروس
1 



 ( عال )

 6 >2 ود كاره ها مل اج 257 علل 22 2 0 ع

 ©6©) ريد يي لك ىلع ا 0 مرا و 0 بهدل كلا انشروا اوماَق ميهاع ماظأ اذاو
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 نّوجو ىلع صارح مهنال تلف - اذا مالظالا عم و املك ةءاضالا عم ليف فيك نات نان 5

 تفقوتلا كلذك سيل و اهرزهبتنا ةدصرف هنم اوفداص املكف هيثأت و ىشملا ناكما نم دوقعم هب ممهام

 اللا ماظ نم الوقنم ايدعتم نوكي ناو رهاظلاوهو دعتمريغ نوكي نا لمتح# [ ملظا ] و* ىقلإو

 يلاح املظا امه «رعش + سو ٠ رب نيم بحت رعش لوف ءاجلاو هلعاف مسي ملام ىلع ملظأ بيطف نب ديزي ةأرق

 اير ل ىف هرعشب نوشنسي ال اثدح# ناك ناو وهو * بيشا د دمام“ لعد يقلق ذرعا تسع

1116 

 تيد هال تعيب هياع كيلدلا ءاهاعلا لوق ىلا ىرت |١ - ةيورد امم ةلزنمب هل و ارم 00 ةيبرعلا ءاملغ

 تدكر اذا قوسلا تسماق هنم و مهناكم ىف اوتبث و اوفقو ما ] ىنعم و « هناقتا و هتياورب مهقرثول كلذب

 . 4 نو جلا - 5 8 سمع ١

 مهعمسب ابسهدي ناولنا ءاشولو ىذعملا ر  هياع لدي باوجلا نال فردح#“ [ ءاش ] لوعفم و« دمج ءاملا ماقو

 شلا " ئفااالا ' لوغفملا نوزردي““ ون اكيال' نارا. واش يف فذعحلا اذهرثاكت دقلو اهب بهذل مهراصباو
2 

 ساد هد 200

 هللا ىو ىو د نخشت نإ اندر ول ىلاعت ءارق و « هتيعبل امد را عع م
 هاه ءم ول صاع 6-2

 ةلبع يبا ىبا أرقو - 1 ضّيسوب مه راضيا و دقرلا 0000 همسب به لنا ءاشولو داراو 5 نتي 1

 لاق هنع ردبذتو ماعي نأ مص ام [ ىشلا ]و * مكيدياب ارقلت 1 و نلاعت هلوقك ءاجلا ةدايزب مةعامساب تبهنذال

 ريكذتلا نم كثيناتلا جرخ# امنا و ةيدرعلا نم ملكلا رخا وأ يراج# بادب مجرتملا بابلا ةقاس يف هيو

 معاوهنو ركذم يوشلا و - ىثنأ ماوهر كذا ماعي نا لبق' نم هنعربخا ام لك ىلع' عقي"دق ئرشلا نأ ئئرتالا

 ءايشالكال ٌئش لوقت ثيدحلا و ميدقلا و ضرعلا و مسجلا ىلع يرجي صاخلا صخا هللا نا امك ماعلا

 ءايشالا ىف وريدف هلك ىلع ليق فيك تلق ناف - لاحملا و مردعملا ىلع و تامراعملا رثاسكال مولعم يا

 اليبتسم لعفلا نوكيال نا رداقلا ل يف طررشم تلف -رخآ رداق لففاو ليحتسملاك رداقلل ب قلعت ال ام

 ريدق ميقتسم يش لك ىلع ليق هناكف اهلك ءايشالا ىلع رداقلا ركذ دنع هسفن يف ىنثتسم ليحتسملاب

 سانلا ةلمج نم ناك نا و هسفن مهيف لذدي ملو مهنم ةءارد نم ىلع يل سانلا ىلع ريما نالف ةريظنو

 ىلع هلعف عقري هذ ر يدقتلا ىم تلق -ربدقلا قاقتشا مم تلف ناف - هيف فاذخمف ىيرداق نيب لعفلا اما و
 هدللا

0 1 1 3 -- 41 - 0 - 52 

 راقكلا و نيذمؤملا نم نيفلكملا قرف ىلاعت هللا ددع امل ه زجاعلا نع هب زيمتي امو هتعاطتسا و هنوف رادقم
 اهيطخب و اهيقشي و اهدعسي امم ةفرف لك هب تصنخا امو مهروما فراصمو مهاوحاو مهتاغدر كذ و نيقنانملاو هيكل اا 2: 3 3 2 _

1 
 كلير دبعت كلذ د 0 ااعت هلوق نذع روكذملا تافنلالا نم وهو باطخلاب مياع لجقاا فر لاكن ءللز ككع 52 جيس 022

0 
0 

 ثلاث نع ايكاح كلبحاصل تاق اذا كلذا امك عماسلا م كيرح 3 رزه ةيف لزج مالكا نم نف وهو نيَنْسَ

 تلق كلاثلا ىلا تايزطف ةككام مث ةنم طرف اه هياع م تيكو بيك 1 1 نم انالف نا امكل

 كرداصم يف نادسلا ةداج ىلع يوتست و كلروما يراجمم ي يذ ةديمحلا ةقب درطلا مزلت نإ كلقحت نم نالفاي



 ( عم )

 مييسسا سس

 5 م د ورب ب « ءص هو ص 1

 6© 37 اوشم مهل ءاضإ م 2 1 تنام
 سه <

 رم مص مهد< م ٠و2 6

 يدلا و قفردمل ملا ىلاوه يدلا ضعجلا دارا امهبديا اره طقاف - مهيدي لو م 0 اولسغاف ى 0 اوقك اهر صحت

 5200 يلا عجدالاف لقا ف نأف َّ لمانالا رك 4 ىف سجل امم ةعلامملا 02 عباصالا رك 2ذ يفف اضيا و خضرا ىلا

5 0 85 
 ىلوا اهبانتجا ناكف بسلا ىم ةلاعف ةباجسلا نال تناق - صاخلا نود ماعلا مسا ركذ ماف ةصاخ عبصا نذالا

 الج 5 ر و ر لع اودكف اهوعشجل مهنا رت ا - نارقل ٍ ك0 ف ةءامدلا خل ملا ةحابسلا ةدجسملاب ا 6 دسا لف دل الإ - نآرقلا بادآب

 7 20 كد ا را صضعب اه, نحنا امن) وا ةرعلا ةعلل3 "م امانلا"ءفراعتر مل ةنوسصتسم ظطافلا يه تلف - تاباذكلا هذه 3

 ةاقس كلوقك مهناذا 0 مهعباصا نراعجت قعاوضلا لبجا نم نم يا نواعج#»ب قلعكم [قوارسلا كلا لوقو + دعب

 ةمارجا ل اذإ باوسلا نم حدقنت اولاق راذ ماد 2101 1 ضقذت دعر 0 ةقعاصلاو 3 ةمدعلا نم

 ىلع تطقس اهنا ىكحت نمخلا ةعدرس ابتدح عم اهنا الا طاع قت ذل ىشبرمت ا ةديدح ةفيطل ران ىهو

 !! ةدشب ام تام يلا قعصف هتكاهأ اذا ةقعاصلا هققعص لاقيو  تنفط مث فصنلا وح تقرحاف ةلخف
 ممر جام ضع

 الك نذل قعاوصلل باقب سيلو عئاو كلا نم نس كلا أرق و ننعم ) ,ىسوعرخ و ىلاعت هل او ةلم و - قارحلاب وا

 ةسار ىاع :قعمص لوقت كارت الإ  هلايح كئاع ءانب ددحاو 0 ناك ايودسا ١ذإ و فردصتلا 1 2 نيئانبلا

 ىف امهءاوتسال «جاقب سيل بدح ىف دبج ةريظنو - هتبطخب 0 قضم كوطَح و كليدلا عتص و

 5 ََض 5 ا 5 دو ا : ٍّئ

 ميركلا اروع رفغاو « ع » ةارقك هل لوعفم ةذا ىاع بمدتناو ترملا راذح ىليل يبا نبا أرقو « ةبقاعلا و

 ةطاحا ] ر* ةريحال بقاعم ,ساسحا ةعم مديل ضرع ليقو ناويخلا 0 داسف |[ توملا ]و - ةراخذا

 ضاردعا ةلمجلا هذهو ةقيقح هب طيحملا هب طاحملا توفي ال امك «نوتوفي ال مهنا ىذعملاو راج [ نيرفاكلاب هللا 5 .. 4 د لإ . 1 1 .٠ . ٠

 ضان ئاعاو مصفأ م علا و ىاطلا رسب ٌفطْخَي دهاجم أرق و ةعر ست نخل [ فطغلا ] و «ابل لحمل

 لماع امهرسكب تطدب كك تاطَتشُي ءاصاو ءامأ او ءايلا ملفي تاطَخي رمحلال ءعو تاطنخت كوعسم

 0 2 1 _ آم

 ساّنلا ل نلوق 0 رك 1 0 فاطخ . نم تطأ يلع ش ديز 0 و 1 ماعلا 0

2 

 تر ص 0 يف : نوعذصي فتيك لوقي نمل باوج هناك ثملاث فانيسا م 11 ا املك لأ مهو 3

 قرعخ

 ةياغ نم هيف مهام و بيصلا باحصإ ىلع تلقب ىنيقفانملا ىلءرمالا يع ليثمت !ذهو هديفخ.و قربلا

 اوزهتنا مهءاصبا فطخب نا فرخ عم ةقفخ قرجا نم اوفداص اذا نررذي ام و نوتأي امب لبجلا و ريحنلا

 0 كل نيديقتم نيعفاو او مناعمل رذفو يفخ |ذاف ١ ظ ريسي تارطخ م صرف ع هلا ىللت

 , ىشمم مةاروذ ناك لك ذعمب ا اما [ 121 6# مهامعاف قردلا ءو ا وا ميمصاف دعر ملا فيصق ىف ْ دازل هللا

 ىقلم و ةررذ ح رطمع ين اوشم مل عما املك ىنعمب ٌدعتم ريغ امإ و - فرذحم» لوعفنل 1 هل

 اذاف يعسوبف كنشا |ذاف ص وعمل ةكرعلا سذج [يئثملا] ر « مهل داض املك ةلبع يبا نبا أرق :دضعت و -ةؤض

 ا[



 ركل مرش
 .جلإ

 ع

 م
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 هريس سرع ور صمم

 © نيرفكلاب طيس هللاو ط توملا ردح قعاوصلا 5 < ميئاَذأ يف مهعراصا نولعجم

 اهنا نسحلا نعو ةلظملا هذه[ ءامسلا و ]  غلبا بيصلا و -بئاصك يرق و - لوالا ليثمتلا ىفراذلا تركنامك

 ةدئافلا تلق - ءامسلا نم آلا نوكي ال بميصلا و ةركذ يف ةدئاغلا امم ءامسلا نم هلوق تلق ناف - فوفكم جوم

 لك نال قافالا رئاس نيب نم دحاو قفأ نم يل دامس نم بوصتي نا ىفنف ةفرعم ءامسلاب ءاج هنا هيف

 اهرصا دامس لك يف راو« نلاعتر. هلوق ين ءامس تاقبطلا نم ةقبط لك نا امك دامس اهقافآ نم قفا

 | ناميسلا قانا انحلا قبّْطَم مامغ هنا ىنعملاو * دامس و انذيب ضرا دعب نم و « ع « ةلوق هياع ليلدلاو

 ىنإ,هيف و اقبطم هلعج ناب كللذ دما :ريكنتلا و ءاذبلا و .بنيكرتلا :ةبج نم تاغلاجم'ةيف و :بُلّيصب: ذاجانك

 لزحي و ىلاعت هلوق هدبوي ررحجلا نم هذخاي هنا معزي نم معزك ال هدام ذخاي اهنموردحفي ءامسلا ىم باعسلا

 نولع هدامتع ال قاغتالا ىلع فرظلاب تلق  تاملظ عفترا مب. تلق ناف - درب نم اهي ٍلاَبِج م ءامسلا نم

 ميرلا اهتدح اذا ضفتختو برطضت باحسلا مارجا ناك باحسلا نم عمسي يذلا توصلا [ دعرلا ] و * فوصوم

 تلق ناف - عمل اذا اقيرب ىرشلا قرب نم باحسلا نم عملي يذلا [قرجلا] * داعترالا نم كلذ دنع توصتف

 تلق  هتاماظ امف ٍبيرا امهيافرطملاوا باحسلا هب ناري نا نم ولخب الف تاماظلل انكم بيصلا لعج دق

 اصاو ليلاا ةماظ اههيلا ةموحضم هقيبطت و هتمحس اتماظف اقبطم' محسا ناك |ناف باعسلا تاملظ اما

 كني كملف نافل ليال ةملظ عم همامغ لالظا ةماظ و رطقلا عباتتب هجاستنا و هفساكت ةملظف رطملا تاملظ

 ةلمجلا ىف ىنيسبتلم و هبصم و ةالعا يناناك اذا تلق  باحسلا اميذاكم امنا و دعرلا و قرجال اناكم رطملا نوكي

 قربلا ودعرلا عمج اله تلق ناف -ةمرج هلغشيز يح يفآألا هنموه امو كابلا ىف نالف لوقت كارت الا -هيف امهف هب
 تبق  تاملظ ليق امك و * هدوعر و هقررب نيب لافخب * هدورجب اًعُفلتم ًاضراع اي ٠ يرقعجلا لوقك غلبألاب اذخآ

 ةزاادعر داشملا تدر نلاقي لالا! ىف. نيروضم: ناكاملا اهبفكل او (,ناقيعلا» داري نا! امهدحلا ,_. قانمتو ةيف

 ليف هناك ناثدحلا داري نا يناثلا و  عمجلا ىنعم ديرا ناو امهبعمج فكرت ناب امهلصا مكح يعور ارب تقرب

 دعر و ةيجاد تاماظ هيف ليق هناك اهذم عاونا ىارملا نال تاركذم ءايشالا هذه ثءاج امنا و قاربارو داع ناو

 ةماقم امئاق افرذحم هنوك عم بيصلا اباحصا ىلا[ ىولجُب] يفر يصضلا عوجر راجو « فطاخ قرب و فماق
 فيك ناّّسح ىلا ىرت الا ةظفلطقس ناو ةانعم قاب فرذحملا نال نولئاَف مهوا ىلاعت هللا لاق امك بّيصلا

 « لسلسلا قيحرلاب قْفصي ىدرب « مههاع ٌصيرجلا كرو نم نوقسي * هلوق يف العم ءاققب ىلع لوع
 غلع قربلا و دعرلا ركذ امل هنال افناتسم هنوكل نولعجي.هلوقلا لحمال و ىدرب اص ىنعملا نال قّدَصَي زكذ

 يف مهعباصا نولعجب ليقف دعرلا كلذ لثم .عم .مهلاح فيكف لاق ائاق كف لوهلا و ةدشلاب نذويام
 قردلرز ل للف نان مهراصبا فطخب قربلا كاكي ليقف قربلا كلذ لثم عم مهلاح فيكف لاق مل مهن اذا

 رصاعلا ناكيال ىنلا ةغللا ىف تاعاستالا نم اذه تلق - مهلمانآ ليق اليف نذالا ىف لعجب يذلا وه عباصألا
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 ذخات برعلا نا هنايب  لزجلا بسهذملا و لحفلا لوقلا وهو هب هبجش ردقي يرش دحاو دحاول فلكني ال ةقرغملا

 سيتا 'ررما لعف امك اهرئاظنب ابْنَ كاذ ةزج<ب اذه ذخاي مل ضعب نم اهضعب ارزعم دارف ءايشا
 ادحاو اًنيش تداع ىنح. تقصالت و تّماضت دق ءايذأا م ري ٌةيغيك ةَبشُتو نآرقلا ىف ءاجو

 اهعم امب اهاهج يف كيلا لاح هيبشت ضرغلا يالا ةدروتلا 0 يل لدم ,ىىلاعت ةلوقك اهلثص رخاب

 هدنع نيتلاحلا ىواست و ةمكحلا رافسا نم لمحت امب ةلبج يف ها لاحب ةرهاجلا اهتايآ و ةدرونلا نم

 بعتلاو ّدكلا نم هيثدب رمي ام الا كللذ نمر عشي ال راقوالا» ىم ه اهاوس ام لقحيررةمعلا واسر ل يوم

 رضخلا ءاقب ةلقك ايندلا ةرهز ءاقب ةلق كارملا دامسلا ىم هنن امك ايذدلا ةريكلا لدم مهل برضا و هلوقك و
 فصو امل كللذكف الف !دحاو ايش ةريصمو ضعبب اهضعب طونم ريغ دارفالاب دارفالا ةيبشت كاري نا اماف

 دبكي امب مهياعرملا ةدشو مهتريح تيهجش ةشهدلاو ةريحلا ىم هيف اوطبخ امو مهتلالض يف نيقفاذملا عوفو

 قرب و دعر عم ةماظملا ةليللا ىف ءامسلا هتذخا نم كلذك و ليللا ةماظ يف اهداقيا دعب هران تّنفط نم

 و فاضملا فذجح ىم هيبشتلا .نم قرفملا ىف ةردقت تتنك يذلا تلق ناف - قعاوصلا نم فوخ و

 نولعجَي هلوق يف عجارلا بلط اول تلق - هنم بكرملا ىف هلثم ردقت له بهم يوذ لثمك وا كلوقوه

 عومجم نع ةعزتنملا .ةيفيكلا ىعارا ينال هريدقت نع اينغتسم تنكل هيلا عجري ام ه مهناذا ين مهعباصأ

 اي وكلا لس املا هلوق ىلا ئرتالا ئرتالا - هلي مل ما هب هيبشتلا ىتانب درغم هيجشتلا فرح. يلوا. ىلع الف ماللا

 وهامم و ةريدتتل لحمتي رخآ بفمب ال و ءاملاب ايندلا هيبشت ضرغلا سيل و فاكلا ءاملا لو فيك ةيالا

 رايدلاب سانلا هّجشي مل * عقالب ارذغ و اهولح موي اهب ٠ ًايلهاو.رايدك آلا سانلا ام و.ه .ديبل لوق اذه يف نهب

 اهكرت و اهنع مهضوهن كش و اهيف رايدلا لها لولحب مهءاذف و مهلاوز ةعرس و اهندلا ىف مهدوجو هبش امنا

 و هتعاظف و رمالا ةدشو ةريحلا طرف ىلع لدا هنا يناثلا تبلق, غابا نيايثمتلا يا تلق ىناف - ةيواخ هالخ

 ىلع ىيايثمتلا دحا فطع مل نلف ىاف- ظاغالا ىلا نوهالا نم اذه وحن يف نوجردتب مهورخجأ كللذل

 يراستلل تريعتساف اهيف عستا مث كلشلا ىف ادعاصف نيئيش يراسنل اهلصا يفوا تلق كلشلا فرح: رخالا

 اجب نا باوصتسا يف نايس امهنا ديرت نيريس ىباوا نسحلا سلاج كلوق وحن كلذ و كلدشلا ريغ يف

 كك اي صعب ين نايواستم روفكلا و مثالا يا ًاروُعك وأ امثا ميذم عت لَو ىلاعت هلوق هنم و

 نيتصقلا نا و ىينصقلا نيتاه ىتيفيكب ةهبشم نيقفانملا ةّصق ةيفيك نا هانعم [ بيصك أ ] هلوق

 اينلتم#' نآا و زرابيضم  كيناف# اهقلتست اهينتامنا,ليثفتلا دونا اميلطا نحاول لك ك1 دل

 اق. بط اضيا باعسلل ,لاقياو:عقيدو:لزني يا. بوصي يالا رطملا بيضلا 1 تدي اعيمحالم
 5 3 317 < و

 لئاه ديد* رطملا نم عوذ ديرا هنا بييص ريكذت و * بريص دعرلا قداص ناد محساو * عم ,خامشلا
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 قرب و دعرو تاماظ هيف 0 نم بريصك وا

 ةتيمست ىلع نوققحملا و هيف فلتخم تلق - ةراعتسا ةيال يف ام ىمسي له ثلق ناف - قحلا ءاضا و

 راعتسمل اركذ ىوطي فسح قلطت امنا ةراعتسالاو ىنوقفانملا مهو روكذم هلراعتسمل | ىنذ ةراعكسا ل اغيلب اهيبشت ننلا

 لوقك مالكلا ىوحيف وا لاحلا ةلالو الول هيلا لوقنملا و هنع لوقنملا هب داري نال احلاص هذع اولخ مالكلا لعج# و

 مهناك مهذم ةرحسلا نيقلفملا ىرت مث نمو » ملقت مل هراغظا دبل هل « فذقم حالسلا ىكاش دسا ىدل « يهز

 ةجاح هل ناب ٠ لوبجلا نظي ىتح دعصي و ٠ مامتوبا لاق  اسفص همهرت نع ىنوبرضُي و هيبشنلا نوسانتي
 رجل و + )مبشم لبسم ثكثميل و فميغ هيفف '« الجر هلابرس يف نا اوبسحا 7 ل * مهضعبل لو * ءامسلا ىف

 1 3 7 2 . 1 0 ٠.6 5 . . ى م٠

 ملح يف هنال ةراعتسا هنيمست ىلا كلذب قلستاف !دكيملا فدذحل ةلمجلا نع مهركذ ئوط لوقي نا لئاقل

 ريغص نع رفنت ماختف « ةماعن بررحلا ىفو ىلع دسا ء جاجحلا بطاخب نم لوف هريظن هب قوطنملا

 اليجست اهورتشا نا دعب ةلالضلا نع وا  ةوعاب نا دعب ىدهلا ىلا نودوعي )ل 5 [ نوعجرب) ] ىنعم و «رفاصلا

 نومدقني | 0 نوحرجي 006 ين 8 اوقب نب كلا نيريحتمل ةلرذمب مهنا كاراؤا - عبطلاب مهياع

 كنا زاجنالا و ملا 0 برجي امكو حاضيا تبيع حاصبيا تعفي مهلاحل اغشك

 2-7 5 80 . ٠

 بطخلاب نوسرب : م ظحاجلا دشناو عبشي و لصفي نا عابشالا و ليصفتلا دراوم يف هيلع بجاولا كلذكف زجويو
 - با 2 4 . م6

 ىمعالا 1 امو هلوق ليزذتلا ىف ليتمتلا نم ىدت اممو « ءايقرلا ةعيخ ظحالملا ىحو * 354 َه نبع

 ا ”" رو سوو 22.6 6-26 1 مس م مررت سس ل ل ع ع 3 2 201

 ك0 8 . 1 9 : 2
 تلق ناف « هعترم يسلاب بضاخ ما كاذا ءاع * هعركا يشولاب شمن ما كاذا * ع 200000

 ءافطناب هعافتنا عاطقنا و ةءاضالاب ناميالا ةراهظا و أران دقوتسملاب لوالا ليثمتلا ىف قفانملا هبش دق

 هتلق - قعاوصلاب و قرجلاب و دعرلاب و تاملظلاب و بميصلاب يناثلا ليثمتلا ىف هبش اذامف رانلا

 قلعديام و  رطملاب ضرالا ةويح هب ىبحت بولقلا نال بيصلاب مالسالا نيد هبش لوقي نا لئاقل

 ةرفكلا .بييصي ام و - قربلاو دعرلاب ديعولاو دعولا نم هيف ام و - تاملظلاب راقكلا دش نم هب

 يبريص ىوذ لثمك وا كئنعملا و - ن قعاوصلاب مالسالا لها ةبح نم ىنفلا و ايالبلا و عازفالا نم

 دايشا ةهيجشت اذه 00 ناف - اوقلام اهنم اوقلف ةعصلا ةده ىلع ءامسلا مهتدخا موق لثمك كا ارملاو

 ه7 ا عمو 2 مود 2 - : 5 : 7
 اودصا يذلا وريصبلاو ىمعالا ىرّدَسُي 9 هلوق نت امك هب حرص هم و تابجشملا ركذ ىنياف ءايشاب

 وِباّذَعلا اهركو دل « اسبايو ابطرريطلا بولق ناك « سيقلا عيرما لوق يف - يرسملا ا
52 

 ممم
 ضئونبسي امم و ةلوقك را ءنسأالا ىذس لى اع هركذ ايوطم ءاح كقف احارص ىللذ ءاج 00 كتلق# ىلاجلا ١

 232 ضار حا تحا 2 هر ص يدا علا 2 -ٍ 6 ا

 املس الحراو نوسكاشدم ءاكر رش هيف ةالجر ادم هللا برض جاجا مام اذه و ةبارش غئاس تارف بدع اذه نارجبلا
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 مو 7 همس و5 مو و5 و

 © نوعجرب )ل مهف يدع مكب مص

 ةفصع ةلالضلا ميرا و لومضي م ةلوص لطابلل مهلوق بهذم ىلع |ذه ثلق - ةداضالاب تكتغفصو ملف تلق. ناف

 ةلعجو ةلازا هبه ذا ىذعم نا هب بهذ و هبهذا نيب قرغلاو - حامط لك ةرزنل لثم يفرعلا ران و تفخت مث

 ع 1 ملف هذخا ةلامب نبل ككهاذاو هخن هبا عضم ا انزع اهكف لقيدا انهاذ

 قلع 0 ا نش 00 أرقو  باهذالا نم غلبا وهف ها 0 الف

 بولقلا لاعفا ىرجم يرجيف رص ىنذعم انمضم ناك نيئيشب قلع اذاف هّلظ يِبظ كرد. هكرت ملوقك دحاوب

 لخدد مث تاماظ يف مه هاما تاَملظ يف مكرر ىلاعت هلوق هذمو « هَنْشُحِي عابسلا رزج هتكرتف « عم ةرتنع لوقك

 لعفت نا كملظ ام مهلوق نم اهقاقتشا و رونلا يفاني ضرع لهق وروذلا مدع [ ةماظلا ] و * نيئرجلا بصنف كرت
 يناميبلا أرق و مالا نوكسب تامْلظ نسحلا أرقو - ةيئرلا عنمت و رصجلا دست ايفل: كلاغش وب كاوتش الما ىلا ذك

 ىلا تفنليال يذلا ميرطملا كيرتمل هم لوعفملا و * ديحوتلا ىلع ةملظ يف

 95 ردي 7 ف يف نوبمعي وحن الما دعتم ريغ لعفلا ناك يونملا ردقملا ليبق نمال لابلاب ةراطخا
 هج 06 02 7
 اوطبخ ةءاضالا ع مهنا يف ا دقو دسملا لاح مهل لاح 0 ميف كلانا كان نافر - قوم مهنايخط

 طباخ رئاح 2! !دياوه: له و قفانملا لاح ىف ةءاضالا نيا و تلق ناف - ةريح يف اوطروت و ةملظ ىف

 ءاروو مهتذسلا ىلع ةارجملا ةماكلاب عافتنالا نم الياق هب اوءاضتسا ام دارملا تلق - رفكلا ءاماظ يف

 11 1 1 0000 ك1 . كل 0
 - دمرسلا باقعلا ةماظو هللا طخس ةماظ ىلا مهب ىمرت ىلا قاعنلا ةملظ ةماكلا هده روخب مهتداضتسا

 00 0 3 ع 3 0
 فدو 0 نيب هب اوح عننا امو مهر ,رارسا هللا عالطا 00 هللا باهدب هبشي نازو<#و

 مو 0 لق ١ ١

 ةئيضملا رانلاب هرعاب يذلا مهاده 1 قاتل اذهب كللذ كريقع ىديلاب ةللشلا ار مهناب اوفصو امل 7

 7 .٠ 0 9 0 . ب 00 3 .٠ نا

 يأ مهايإ ةكرت و مهروخب هللا باهدب مهيولق ىلع اهب عبطف اهوركشا ينلا ةلالضلا و دقوكسملا لوح ام

 اوباو مهعماسم قحلا ىلا ةخاصلا نع اودس امل نكلو ةميلس مهسارح تناك * ميظعتلل راذلا ريكذت و. تاملظلا

 مهدنع دوسب تركذ نأ و * هب تترك اريخ اوعمس اذا مص «رعش * هلرقك كاردالا و ساسحالل اهيلع تينب 2ء مو 26 7 5
 01 : 3 ل 58
 + هوقو ٠ ديرا ىنيح هللا قاخ عمساو * هديرا ١ ىدلا يرشلا نع مضا * ةلوقك و + عيمس هءاس امعوصا * ع + اونذا

 ثلاق - نايبلا ءاملع دنع هتقيرط فيك ثلق ىاف « راخفلا موي رخفلا و نوجلا نع.« هتيمعا.و ارمع تميصاف

 تداج نق و دامسالا ىف كاذ و تافصلا .ىف اذه نا الإ ءايخسالل روحب و ناعجشلل ثريل مه مهلوق ةقيرط
 هو 3 و ب 7 5 أ ّك

 مالسالا اجدو ريخلا نع امص تيقل و اثويل تيار لوقت اعيمج لاعفالاو .تافصلا و ءامسالا ىف ةراعتسالا
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 رس رسل
 2 هع 2 26 موماصمل سدو مو 2 ىممج يصرح جمص
 © نورصبي ] تاملظ يف ميكرت و مهروذب هللا بَعد ةلرحل ع توداضا املف

 و ةملظلا ضهقن وهو رّين لك ءوض و اهءوض رونلاو قرحم راح يرضم فيطل رهوجرراذلا و - العو دعص اذا

 قادصم و ةرانالا طرف [ةءاضالا ]و « اهنم ققشمرونلاو ابارطضا و ةكرح اهيف نال رفن اذا روني ران ىم اهقاقتشا

 ةيدعتم ريغ نوكت نا لمتحي و ةيدعتم ةبالا ىف يهو ًاروذ رمَقلا و ؛ ايش سْمّشلا لعِج يذل وه هلوق كلذ

 ةدضعت و - ءايشآ و نكاصأ دقوتسملا' لوح انم نال ىنعملا ىلع نايل ثيناتلا و هلوح ام ىلا ةدنسم

 رانلا ءوض قارشا لعجي و رانلا ريمض لعفلا ىفرنتسي ناره روم جريل لس كرقتت ةلبع ىبا ىبا ةأرق

 فرظلا ىلع بصن [ هلوح] و * ةنكمالا ىنعم يف ةلوصوم را ةديزم ام نا ىلع اهسفنراذلا قارشا ةلزنمب ةلوح

 نا امهدحا لكك هنن كلذ امل باوحت + نيا كانا 5 ناف -رودب ةنال 0 ماعلل ليقو ةفاطالا و نارودلل هفيلات و

 ةلاطتسال هفدح زاج امناو هب اويه ا 31 هلوف يف فدح امك فردح# هنا يناثلا ١ هروح لا كححذ هباوج

 نع بارعالا عم ةزاجولا نم هيف امل تابثالا نم ىلرا فذحلا ناك و هيلع ةلالدال سابلالا نما عم مالكلا

 ةلوح انما تواضا املك ليق هناك ىنعملا ءادا يب ىف ظفللا ىم غلبا وه امب دقوتسملا اهيلع لصح ىتلا ةفصلا

 ءايحا يف حدكلا دعب نيبئاخ ءوضلا توف 3( نيرسحتم ىيريستم مالظ يف نيطباخ !وقبف. تدمح

 امل مهناك افناتسم امالك نوكي تلق - هروب هللا بهذ قلعتي مدف افوذحم باوجلار دق !ذاف تلق ناف - راذلا

 لاح مهلاح تيبشا دق مهلاب ام لاقف لئاس ضرثعا هران تّدفط يذلا دقوتسملا لاح مهلاح ثببش

 اتملق ناف .- نايبلا ليبس ىلع ليثمتلا ةلمج ىم الدب نوكي را - مهروذب هللا بهذ هل ليقف دقوتسملا اذه
 هنال لقوتسا يذلا هغجرم تلق - ىناثلا ةجولا اذه يف هعجرم امف يقفانملا ىلا هجولا !ذه يفر يمضلا عجر دق

 * اورخأ ئنعملا قلع ةرات ظفللا ئلغ لمحللف :ةلوح يف «ديحوت و ريمضلا اذه عمج اما و عمجلا ىنعم يف

 يوامس ب ببسبرانلاتئفط اذا تاق - مهروذب هللا بهذ هلوق يف ىلاعت هللا علا لكلا »دانس لش نا كطوإت

 لقوكسم 5 اذه يف دقوكسملا نوكي ناوهورخآ هجوو  دثوتسملا رونب بهذو هللا اهأفطا نو هر

 1 اهلاعتشا ةدم ةرصاقتم رانلا كلت و 5 ةوادعلاو ةنتفلا رانك ةيزاجم 5 نوح ناااملا م هللا اهاضريال ران

 اولضوتيل ةاوغلا اهدقرا ةّيقيقح ١ اران اما و هلل هللا اهاكطأ بَل ار 51 ةلوق ىلا ئرد الا ءاقجلا ةليلق

 انفيك تلق ناف - مهيناما بيخو هللا اهافطاف تنيغلا قر ط يف اهب اودهتيو يصاعملا ضعب ىلا اهب ةءاضتسالاب

 نسحلف مشرملا زاجملا ةقيرط ىلع راج نذ 3213قوتشلا لوح ام ةءاضاب فصوت ىنا ةيراجملا راذلا يف مص

 ىلع ةلالد هيف ءوضلا نال غابا رونلار 3" تلقا ْتءاَضأ امله هلوقل , هكضب هللا بهذ ليقاله تلق ناف ناف - ةريدت

 اسنار مهنع رونلا ةلازا ضرغلا و اروذ ىمسي ام ءاقبو ةدايزلاب باهذلا مهرأل مهءوخب هلل بهذ ليق ولف ةدايزلا

 تفيكو ةسامطناو رونلا مدع 2 الرابع | ةملظلا ] و# تام ين مكر و هديقعر كد فيك لرت الإ الصا ةسمط و

- 
 سمو هو 2

 - [نيرصمبا ]ةلوق وه ناجح ا قيف لءارتبال ةمببم ةملظ اهنا ىلع لديامابعبتا فيكو اهركن فتيكوابعمج
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 يس ام ل 0

 5 اران نقولا ىذا لثمك مماثم

 هل ماسي مل نمل لاقيال هنا ورماد رساخ لاضلا نال ةيويندلا ضارغالا نم هب اورفظامب اورفظ نا'و مدرلا

 وهيف ميد امب نوملاعلا ىوفرصتملا راجنلا !نوكي امك ةراجنلا قرطل :نيدتبص اوناكاماو مير نت هلام سار

 برعلا برضل و .نايبلل اميمتترو “كحشكلا ١ ىف !8نانز ؛ لذعلا برضنب ال قع ممتفص ةقيقحب ءاج امل « رسخي

 نعراتسالا عفزو ىناعملا تانابخزاربا يف ىفخلاب سيل ناشرئظنلا ر ّلثملا ءاملعلا راضعاسا و. لاثمالا

 - دهاشم هناك بمثاغلاو نقيتملا ضرعم ىف مهونملاو :ققحملا ةروص ىف ليختملا كورت تح قياقعلا
0# . 3 00 
 هلاثما هتك رئاس يفو ىيبملا هباتك يف هللا ثكا امرماو يبالا مماجلا ةروسل عمق و نلالا مصخلل تيكبت هيف

 2 26 ع 0 ِط 0 0 2

 لاتمألا كلت ىلاعت هللا لاق ءامكتلاو ءايبنالا مالك و ملس و هلآو هياع هللا ىلص هللا لوسر مالك يف تن و
 2 سادس 672

 ىنعمب مهمالك لصا ي و [ لّثملا ] و - لاثمالا ةروس ليجنالا روس سمو نوملاعلا ا ينقع امو ٍسانلل اهب رْضَن

 ةدرومب ةبرضم لتثمملا رثاسلا لوقلل ليق م 3 ةيبشو هدش و ةبشك ليم ل لدم لاقي ريظنلا وهو لثملا

 هوجولا ضعب ىم ةبارغ هيف الوق ! ل أوجقلا و لوادنلاب ١ اريدج الو رييستلل الها ةوأر »و الثم اوبرضي ملو ند

 هم لم ىو و سر

 لثم ام وار ةقوتشا , ذأ لثمك ميلدم ىنعم اع فالف رفد ريغتلا نم يمح و هيلع ظفوح مث نمو

 نسالا 9 اعتسا لثملاريغتسا افا طاقرد نحلل يولكملا دحا هجش ىقح اران دقوتسا ىدذلا هب

 يذلا لاحك ناشلا ةبيجعلا مهلاح ليق هناك ةبارغ اهيف و 0 اهل ناك اذا ةءفقلا وا ةفصلا را لاحلل مادقملل
0000 

 ةصق كساجعلا م ىليلع انصصق اميف و يأ نوفتملا د 0 و لا دع 2 هلوق كلذك و اران دقوكدسا

 ةلالجلاو ةمظعلا نم ناش هل ىدذلا فصولا ىا ىكئلعالا لثملا هلل و اهبئاجع نايب يف دخا مث - ةييجعلا ةنجلا
 ةبارغلا ىذعم ىم لثملا ىف املو هنم بجعدملا 07 ياليل زمر لت 0 5 5 . 5 3 .٠ 1 دملإ 1 روووع د (6هدف 6و و سرع

 ماو نيذلا عفوم يذلا عذو غوس يذلا و  اوضاخ يدلاك متضخ و هلوقك نيذلا عضوم يذلا عضو تلق  دحاولاب

 لك فصو ىلا ةلصو ةنوكل يذلا نا امهدحا نارمإ تافصلا نم هوحن !و نيمئاقلا .عضوم مئاقلا عضو زج#

 ا 2 ق نم ل تل لا ا نفت يل تل ناكر (ففيمستلاب ل ويفك ةلضبال ظتنل )هذ ومالك 2 مف ةعوقو ,داكت و ةلمحب ف

 هعمج نا يناثلا و - نيلوعفملا و ىياعافلا ءامسا يف اهدحو مالا ىلع هب اورصتقا مث ةدردك ّ هكاي اوفذحف

 حمجلا ظفل تالوصوملا رئاس نا ىرت الا ةلادلا ةدايزل ةمالع كاذ امنا نونلا و واولاب ريغ عمج ةلزنمب سيل

 نيقفانملا نا ىلع اران دقوتسا يذلا جوغلاو' عمجلا ديرا وا نيدقوتسملا سنج دصق وا - لحاو نييف دحاولاو

 ةصقب مهتصق تثيبجش امنا و دحاولاب ةعامجلا هيبشت :هنم مزلي ىنح دقرتسملا تاذب اوهبشي مل مهتاوذو
 5 0 ا ل ا مع 6 7 0 ريلو س6 يي ع 00 : 0

 هلوق و ارافسا لوح رامعا لثمك اهو ا مل مل ةيروللا او اصح نيذلا نلتم ىلاعت ءاوق هوحل و دقوكسملا

 مج تمور 26ج

 لبجلا ىف لقو هتاوخا مو اهجهل عافترا و اهعوطس [راذلا د وقو] و توما رم هج يشمل رظَن كيلا نررظني



 ( ممر

 21 نانا ١8 ساء واوا عر ىوبافا ضيا خا ع

 © قنيذتبم اوتار انو هوتراكلا تتحرك

 ييسر كيو «#: لزصنتا ذا ا ماسملا | لير تشار امكاويقتا رفايجلا ارزنلع لمحل: لايوطلاب اون اردردلا تاحضاولا

 نوعاتبي و لمعلا ريغل نوملعتي و نيدلا ريغل ,نوبتفنتي ليئارسا ىنب هب بيعي امي ىلاعت هللا لاق

 مقنكمتل اولعج + تاق د ىذه" ىلع اوناك انه و [لعذهلاب ةلالضلا اورق فيك, تلق اف ةرخالالمعب اهندلا

 ملا نيدلا نال و هب اهرئدبتسا و ةولطع دقف ةلالضلا ىلا ةركرت اذاف ميديا يف هناك مهل ةضارعا و هذه

 نع روجلا [ةلالضلا ]و - ةرطغلا فاخ لدبتسم وهف لض نم لكف .اهيلع سانلا رظف :ىقلا للا ةرظفوه

 [ عيرلا ] و * نيدلا ىف باوصلا نع باهذا/ر يعتساف هَقَقن صير 01 و ةلرفس لض لاقي -ءادتهالا دقفو دصقلا

 |ذهل و ءلضف اذا ضعب ىلع هداو ضعب فشا كلوق نم فشلا ي مس: كللذا و نامل سرر لج لكنا

 و اهنسح م اهناك ةرجات ةفان و مدرال يرتشيو عيبب يذلاوهورجانلا ةمانص [ةراجفلا ]و * فش اذه ىلع

 تلق اهباحصالوه و ةراجنلا ىلا نارسخلا دذسا فيك تلق ناف -مهتاراجت ةلبع يبا ىبا أرقو -هسفن عيبت اهذمس

 *تسبجات امك هل ةتيقعأا ىف وه يذلاب سباتي ئش ىلا لعفلا دذسي نا وهو. يزاجملا نانسالا نم وه

 معنا تلق  يراجملا كانسالا ىلع كنتيراج ثرسخو كدبع عنز مصي له تثلاف ىاف - نيرتشملاب ةراجنلا

 5 مدعي م ةلاد ةلاح مقي مل نا مادقملا ديرت تناو ادسا 0 حد يف طرشلا فىلدكو لاحلا تأد اذا

 ةراجنلا و مبرلا ركذ ىنعم امف لاديتسالا ىنعم يف اراجمس عقو يمنا لاخلا ىرش نأ به ثلق ناف

 قاست نا وهو اهياعلا ةورذلا زاجملاب غابت ينلا ةعيدبلا ةعنصلا ىم اذه تلق - ةقيقحلا ىلع ةعيابط ةمث ناك

 اقنور و ءامرثكا و ةجابي» ىنسحا امالكرت مل نقحالت اذا تارخا و اهل ناكشاب 0 6 ةقاسم لك

 مث رامحلاك ةرلعج ناواطخ ةجاق ي : يذُذا ناك ديالا ىف برعلا لوفر رك ,فللذإ و عترمل زاجملا وهو ةذنق

 ةدالجب اهقعاي اليثمت ةدالجلا اواثميل ناطنعلا امهل اوعدا و نينذا هجاقل اوعداف ةدالجلا قيقحتل امور كلذ اوحشر

 هجشامل «يردص هل شاج هيركر يف شّشعو * ةباد نبازعر سنلا تبارامل و «ر عش « هوحنر ةنياعم ةدهاشم رامعلا

 ءرعش «دهصا يف مهكاّذف ضعب لوق هوحن و ركولاو شيشعتلا ركذ ةعجتا بارغلاب محافلار عشلاو رسنلاب ببيشلا

 يا همأوتلا لبحااباانقفنت « اهافق يف 0 ناطيشلا اذا « ماركلا قالخاب ةملاعب «تلدا ناو نيدرلا ما امف

 تداسا و تدرح اذا ديري محملا ىنثملا لبحلاب هئاقفان نم هانجرختسإ اهافق يف ناطيلا لخد اذا

 مث قفنتلا هيلا مذ مث الرا عيصقتلا راعتسا اهقلخ نم ءوسي ام ةطاما و اهبضغ ةلازا يف اندهنجا قلخلا

 اليثمت هيلا همامضناب متيو لمكي ام و هيخاوي و هلكاشي ام هعجبتا ضوشلا هللا ركذ املا كالذين مأونلا لبحلا

 يسال ف نيدنم | ذاك ام و مهتراجن تبر امك هلوق ىذعم ام ثلق ناف « هتقيتحا اريوصتو مهراسخل

 أعم نيتجاطلا اوعاضا دق ةاوهو ميرلا و لاملا سار ةمالس نائيش مهتافرصتم يف راجنلا هبلطي يذلا نأ

 ةباصاب اوفصوي مل ةلالضلا الا مهيديا يف قبب مل ىيح و ةلالضلا عم مبل قجي ماف ئدبلا وه ناك مهلام سار نال
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 5 يدبلاب ٌةلالصلا اود ريل كيلو

 ئيلصي ام اهدار اهّدما و ًةاودلا دم كللذكو هرثكي و هيوقي امهب قحلا و هداز اذا هدماو شيجلا دم. نم

 هلصاو اذا ةدماو يغلا ىف ناطيشلا هدم و دامسلا و تيزلاب امهتحاصتسإ |ذإ ضرالا و جارسلا تددم و

 ىف دملا, نود, ددملا نم هنا تمعز مل تلق ناف - هيف ثامهنإ دادزي و هيغ قحالتي :ىنح سواسولاب
0 : 3 6 >6 

 صْيصص نبا و ريثك نبا ةأرق دملا نود ددملا نم هنا ىلع اليلد كافك تلق - لابمالاو ءالمالا و رمعلا
 ----- 5 1: 8 8 6 وهدوء هو < 0 5 ت1[

 كتملق ناف هل لك ا1ماك ماللا عم هل دم وه امنا هلهما ىذعمب ىدلا نأ اع مهردمب مهناوخاو عفان * اركز هدم و

 مهنودمي مهناوخا و ىلاعت هلوق ىلا ئرت الا نيطايشلا لعفوه و نايغطلا ىف !ددم هللا مهيلوي نا زاج فيكف مد قرم هم

 مهرفك بسجسب مهلذخ و نيذمؤملا اهسفمي يتلا ةفاطلا هللا مهعنم امل مهنا ىلع لمحت نا اما تلق  ىَعْلا ىف

 يمسف نيذمؤملا بواق يف روذلا و حارشنلا ديازت ابيف ةماظلا و ىيرلا ديازتي مهبولق تيقب هيلع مهزازما 5

 رْسَقلا عذم قلع اما و مهرفك بسبسب مهب هلعف نع بّيسم هنال هناحجس هللا ىلا هنسآ و اددم .ديازتلا كللذ

 ءاوغا نهب و هنيب ةيلختلا و هرادقا و هنيكمتب هنال هناحجس هللا ىلا ناطيشلا لعف دنسي نا ىلع اماو ءاجلالا و
 عواطي ال تركذ امك ةغللا عوضرم و لاومالاب نايغطلا ىف دملا رهسفت ىلع مهلمح امن تلق ناف - ةدابع

 نذعملا نكلو نيطاجشلا ىلا دنسا ام هللا ىلا اودذسي نا ىلع مادقالا فوخ كلذ ىلا مهرجتسا تلق هيلع

 هللا فاتك رمسفُم قح نم و ماعُتلا نم ىررالا ةلزنمب هنم ناك الا و هنحصب دبش و ظفللا هقباطام ميحصلا

 يىدحتلا هب عئو 0 اهلامك ىلع ةغالبلا و هنسح ىلع مظنلا ءاقب هبهاذم يف دهاعتي نازجعملا همالك ورهابلا

 هانلق ام دضعي و  لحارم ىلع ةغالبلا و مظنلا دهاعت ىم وبف ةغللا عاضوا دهاعتي مل !ذاف حداقلا نم اميلس

 دحأ| ةزواجم ورفكلا ىفولغلا [نايغطلا ]و عيطلا لها نم ءالوه نا و نودامتي مهتلااض يف ةريسغت يف نسحلا لوف

 - نايذغو ناهذُعو ناهقلو نايْلك ناتغل امهو رسكلاب مهنايغط يف هذع هللا يفر يلعب نبا ديز ارتاوروتسلا لف

 هتحرتجاو مهسفنا هتفرتفا امم ةلالضلا ىف يدامتلاو نايغطلا نا ايهف تلق هيلا هتفاضا يف ةنكذ يل تلق ىناف

 مهرتي نئسع نم مهول اهفن و انكرشا امم هللا ءاشول ىيلئاقلا ةرغكلا داقتعال ار هنم يبرب هللا نا و. مهيذيا

 قيرطلا ىلع دملا هيلا دنسا اماف هلعف ,نايغطلا نا مهلا نايغطلا فضي ملول ةهتاذ ئلا كملا نانسإ كنع

 قادصمو - هتافص يف دحاب نمر دم يف جندي و اهعلقي و ةببشلا طيميل مهلا نايغطلا فاضا كا

 ٠ يملا ىف مودم 0 اوخحاو هلوق يف ةفاضالاب هدهقي ملو يغلا قلطا نيطايشلا ىلا دملا دنسا يريح ةذا كلذ

 ددرتلا و ريحتلا وه و ٌةصاخ يلرلا ىف.همعلا و يارلاو رصبلا ىف ماع يمعلا ىنا الإ يمعلا لثم [ همعلا ]و

 قرطلاب ةيارد لو مهل يزال نيذلا يلا« همعلا نيلهاجلاب يدبلا يما « ع « هلوق هذم و هجوقي نبا. يرديال

 ىلع هب اهلادبتسا و هيلع اهرايتخا [ ىئدهلاب ةلالضلا ءارتشا ] ىنعمو * اهلرانم ا ءابمع اضرا كللس و

 ايانثلاب و « ارعزا اسار ةمجلاب تذخا هرعش ه هنم و رخآ ذخا و لدب ءاطعا هيف ءارتشالا نال ةراعتسالا ليبس

 ا ىإ

 0 ةرقبلا ةروس
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 ةموممس م ضسمواف ام موضوف صج مم م هموم عم
 © نوهمعي مهلاي كد ه0 مي ئزهدسب نوهيمعي مهلايغط مق ,هدمي و موب عيزهكسي ةللا

 و لئيجألا ىف مهم "و ةيروللا ىف ملَدَم نب يذلا راصنالا و نيرجابملا ينارهظ نيب مهو منع ةجاور

 نم مهسفنا نع هب اوربخا اميف مبف مهناوخا ةبطاخ# اما و انما اَنَنِإ اي نيذعؤملا لوق هللا ةياكح نئلا

 طاشن روفو و ةبغر قدص ىلع. هنع اولزي نا نم دعبلا و رفكلا ناقتعا: ىلع رارقلا و ةيدوبيلا ىلع تابثلا

 «ديكاتلل ةّدئم و قيقحتلل ةّدظم ناكن مهنم لبقتم مهنع مئار وهف كلذ نم هولاق ام و هب ماكتلل حايتراو

 هاذعم ”مكعم 3 ةلوق نال هل ديكوت وه تلق -مكعم انا ' هلوقب [ نواز لسم حل اَمثإ] ةلوق قلعت ئنا ثنلق ناف

 هب ىختسملا يشلاب عيزبتسملا نال مبذم هل عفد و مالسال نر نوئزبتسم نحن اما هلوق و ةيدوبهلا ىلع تادثلا

 مظع دقف مالساا رح نم نال هنم لدب وا هتابثل ديكات يرشلا ضيقن عفد و هب ادتعم هنوكل عقاد. هلركنم

 نوقفاوت انعم مكنا مد نا مكلاب امف اولاقف مكعم انا مهل اولاق نيح مههاع اوضرقعا مهناك فانيتسا زا رفكلا

 ءزهلا نم ةفخلا باجلا لصا و نافختسإلا و ةيرشسلا |[ ءازهتسالا ] و * نو زلم نحن امنا اولاقف مالسالا لها

 ىلع نوزهال .ثننظف تيغلف تيشم برعلا ضعب نع ناكملا ىلع تام ءزهي أه و عيرسلا لثقلاوه و

 نع لاعتم ههنال ىلاعت هللا ىلع ءازبهتسالا زوجب ال تلق ناف - فختاو عرست يهب هزهت هنقانو ناكم

 نأ للاب ٌوعأ لاق اوزه 2 ىلاغت .هلوق.. ىلا رت الأ .لابجلاو ىربعلا باب نم: ٌةيرغتسلا و مبقلا

 يذلا ةضرغ عيزيتسملا نال مهل ةراقحلا و ناوهلا لازنا ةاذعم تلق - مهب ةءازهتسا ىنعم امف نيلهاَجلا نم وك

 نهاش انركذ امك قاقتشالاو هياع ةراقحلا و ناوهلا لاخدا و :ةبءزمي نمب ةيارزلاو ةفخلا بللط ره .هيمرب

 مهبهاذم نا ىلع ةلالدلا و مهرما ءاردزا و:مهناشريقحت هب دارملا و ةرفكلاب هللا مالك يف مكهقلارثك.دقو كللذل

 هنا. نم نوعداخب ينير هلأ دارنا نا روك لاح يا كلحضي و نورخاسلا اهنم رخ#ب ناب ةقيقح

 2 لل ا ا سَ

 فيك فلق قا قاف مكب ا 1ك ّ لثمب 7 د 5 كد تفاو و مق 5202 ةّديس ةكيس ءازجو 0
2 2 

 ةماضغلاو ةلازجلا ةياغ يف فانيتساوه تلق - هلبق ماكلا ىلع فلطعي مو ني توسل 58

 هل هبؤيالو ءازبتساب هيلا مهءازهتسا سيل يذلا غلبلا ءازهتسالا مهب ىيزهتسي يذلا وه لج َّزع هللا ا هيف و

 مهب ءازهتسللا فاو يدلاوه ةلثا نا ةيفاو دا و ناوهلا نم مهب لج و لاكذلا نم 9 لزنياامل ةقلياقص» نيف

 نوكيل مهب عيزبتسم هلال د قار اذ ناف -ةلثم ءارهتساب مهوضراعي نا نيذمؤملا جوح# الو نينمؤملل اماقتنا

 تدو ةيمع و

 |ذكه و تقو دعب انقو هددجت و ءاربتسالا ثرودح ديفي كربنسي ناتلقد دع يحن منا نا هلوقل اق اقبط

 مم مهم م سرب م0 مموهوو فهم < هلع
 يف نولخ# اوذاك امو نيترم وا ةرم م ع تك نوددعي مهنا 5 وأ مهب ةلزاذلا هايالبو مهيف هللا تاياكن كثناك

 2 مويف لزذي نا ردح ا ىف لوزن و را فشكت و رائسا كتبت لزم مهتاقوار نك

 52 0272 ع م 2 0 ا د وم هو سمو كلم ع6 0010 1 هو و

 [موايفط ين :مادمب ]و * نوردحت ام جرش“ هللا نا أو 00 لسا لكم يف امب مهثدذت روس م جاع لزنت قا ىنونفادملا
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 6 هكا 6 مدا حملا 2

 © نو هزه ن مام 0 3 لاَ ” مِهنيِطايَش 1ك 1 اذا 5 اولاق اودم | نيدلا اوقل اذاو

 ي
4 

 ةبلا نم هيف ام و قافنلا اما و ةفرعملا رظانلا بستكي ىنح لالدتسا و رظن ىلا جاتحي لطابلا ىلع

 اصوصخ سانلا دذع مولعم تاداعلا ىلع ينبم يويند رماف ضرالا ىف داسفلا و ةنقفلا ىلا يدوملا

 دهاشملا سوسحملاك بف براحتلاو براحت و رحانتلا ورواغتلا نم مهنهب امئاق ناك. امو مهتيلهاج يف برعلا دنع

 تقيس ام فالخ+ ةيآلا هذه قاسم [اَوُثَ ًذاو] « هل اقابط حا ةعم ملعلار كذ ناكف لبهجوه و هفسلاركذ دق هنا و

 ام نايب ىف هذهو مهقافن نع ةمجرتلا و مهبهذم نايب يف كلات نال ريركتب سيلف ىيقفانملا ةصق لوا هل

 مهنا مهماهياو نيقداصملا ةوجوب مقا و موب داوهتسالا و ميل, بدكتلا نمو نينمؤملا حم هيلعا نوامعي اوزاك
 اوجرخ ةباحص] و يبأ سس هللا دبع نا كل 8 مبولق يف امم مهوقدص مهذيد راطش ىلا مهوقراف |ذاف ميم

 ءالوه درا فيك اورظنا هللا دع ,لاقف ماسو هلآو هياع هللا ىلص هللا لوسر باحصا نم رفن مبلبقتساف موي تاذ

 يناث و ماسالا خيش و ميّت 0 ديس قيدصلاب ابحرم لاقف هذع هللا يضر ركب يبا ديب ذخاف مكنع ءابغسلا

 قوراغلا 0 ينذب ديسب ابحرم لاقفرمع ديب ذخا مث - هللا لوسرل هلام و هسفن لذاجلا راغلا ىف هللا لوسر

 نباب ابحرم لاقف هنع هللا يضر يلع ديب دخا مث هللا لوسرل هلام و هسفن لذادلا هللا نيد يف يوقلا

 هللا قتا هللا ب اير يدير سرر الوعل ياو هلل لور اج اجر ينانإ ذب نيس هيك را ل

 اا هللا من دج لوخت يلا سلا ابا اي الهم هللا دبع هل لاقف هللا ةقيلخل يش« ىيقنانملا يانا

 هثيقل لاقي و - تلرنف اريخ هيلع اونثاف تيلعف ينومتيأر فيك هباحمال لاقف اوقرتفا مث مكنامياك انناميا

 ءااوقال اذا منع هللا يضر ةفينحوبا أرق و يقرارم و يقالم يراجوه و هذم اديرق هتلبقتسا اذا هتيفالو

 و كلادع ي | مذ كالخو ىئضم ىنعمب الخ نم نوكي نا زوج“ و هعم تدرفنا اذا هيلاو نالفب [ تو اخ ]و

 ضرعي نالف الخ كللوق نم وهو هنم ترخس اذا هب .تولخ نم و ةيلاخلا نورقلا/ هنم,و كذع ىوضم
 0 ه6

 فكيلا دمحا لوقت امك اهب مهرثدح و مهنيطايش ىلا نينمؤمل ةيرخملا اوهنا اذا و هانعم و هب تبعي نالف

 ىف ناطيشلا نون هيوبيس لعج دقو مهدرمت يف نيطايبشلا اولئام يذلا [ مهنيطايش ]و + كيلا ةمذاو انالف

 ةدعجا دعب اذا نطش نم هقاقتشاو ىطيشت مهلوق اهتلاصا ىلع ليادلا و ةدئاز رخآ يفو ةيلص| هباك نم عضومم

 مكوجحاصم انا [ مكعمانا ] * لطابلا هئامسا ىمو ةدئاز ةنون تلعج اذا لطب اذا طاش ىموريخلا و حالصلا م

 ةيمسالاب مهنيطايش و ةياعفلا ةلمجأاب نينمؤملا مهتبطاخم تناك مل تلق ناف - مكذيد ىلع مكوقفاوم و

 ثردح ءاعدا ىف مهنال امهدكراو نيماكلا ىوقاب اريدج نينمؤملا هب اوبطاخام سيل تلق - ناب ةققح#

 ام تذر مهراجغ هيف قوقشم ريغ ناميالا ىف نويدحوا مهنا ءاعدا ين) مهلبق نم هّكشن و مهنم ناميالإ

 قدصو ةيحبرا ىعردصب مل لوق لك اذكهو كلرح#و ثعاب 0 سيل ذا هياع مهدعاست ال مهسفنا نال

 يف ىنوعمطي و ةنولوقي فيك و ةغلابملا و ديكانلا ظفل ىاع هرلاق ول مهنع جوري ) هنال اما و كاقتعا و ةبغر



 ةرقدلا ةروس

 رجلا ١
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 ملا

 مس
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 2م 5ع روم5 مه |” مريب هوربو ريو مرو موض

 * ءقسلا 1 .نآ ردك شدا ان ثمل م لف مك نررتسل لو نودسفملا مه مهنا الإ

 ”ى.72«مسو وه ا» عم 2

 © نوماعيأل ىكلو ءاهفسلا مه مهنا ل

 ققحت ىلع ةيبنتلا ىنعم ءاطعال يفنلا فرحو يح ةزمه نم ةبكرم [ال]ا ] و « داسفلا ةرجو نم هجر

 يف اهنوكل و ٍرداَقِب كللذ سيلا ىلاعت هلوقك اقيقحت دافا يفنلا ىلع لخد اذا ماهفتسالاو اهدعب ام

 ينلا اهتخا و مسقلا هب ىقلتي ام وعذب ةردصم آلا اهدعب ةلمجلا عقت داكي) قيقحتلا نم بصنملا اذه

 ىعبا يذلا و اما * هريغ بيغلا ملعيال يذلاو اما * ع * اهعئاط و نيميلا تامدتم نم اًمآ ىه

 هيف ةغلادملا و ميظع طخس ىلع هّلا و نر خابا نيحلصملا ةلمج يف ماظتنالا ىم ةرعدا ام هللا كر - كلخضاو

 نكيلو ] هلوقو « لصفلا طيسوت رربخلا فيرعت و نيديكاتلا نم نا وألا نيتملكلا الكيف امو فانيتسالا ةبج نم

 داسفلا ىلا هرج و باوصلا نع هدعبل ةياع اوناك ام ميبتت امهدحا - ىيبجر نم ةحمصنلا ىف مهو [ نرعْشَي أل

 نا مهباوج ىم ناكف مهدادع يف مهلوخد و مالعلا ىوذ عابتا ىم نسالا قيرطلا مهريصمت يناثلا و  ةنتفلا و

 تاق ىناق « ةلبجلا نم ىقلي اًمم ملاعلل ةياست كلذ ين و مهلهج يدامتل مهولهج و مههفس طرغل مهوبفس

 مصب يذلا تلق  مصيإل امم لعفلا ىلا لعفلا دانسا و اونما و اودسفت ال ىلا [ ليق ] دنسي نا مص فيك

 مالكلا اذه و لوقلا اذه مهل ليق اذاو ليق هناك هظفل ىلا هل نانسا اذه و لعفلا ىنعم ىلا لعفلا دانسا وه

 نوكي نا زوجي [ امك ] يفامو « بذهلا ةّيطم اومعز هنمو فرحا ةثلث نم برص فلآ كلوق وعن وهف

 هللا لوسر نمأ امك يأ" دهعللا سانلا يف مالا و - تبحر امب ي : اهلثم ةيردصم و امير يف اهلذم ةفاك

 ءاذبا و مهتدلج نم مهنال ةعايشا و ماس ىب هللا دبع وا نودوبعم سان مهو ةعم نمو ماس ةلآ و ةيلع هللا ىلص

 مهناك نونموملا لعجوا ةيناسنالا يف نولماكلا نمآ امك يا سذجلل وا مكناوخاو مكباحصا نمآ امك يما مهسنج

 ا 0 ماهفتسالا و * لطابلا و قحلا نيب زبيمتلا دقف يف مئاهبلاك مهادع نمو ةقيقحلا ىلع سانلا

 كلب ىعس دق اديز نا كلبحاصل لوقت امك سانلا ىلا اهبراشم ءاهفسلا ىف مالا وراكنلا ىنغم يف

 مهداقتعا و مهمعز ىلع مهركذ يراجلا هتحت يوطني و سنجلل نوكي نا زوجي و  هيفسلا لعف دقوا لوقيف

 تلق - ميجارملا ءالقعلا مهو مهلوقع اوكرتسا و مهوبفس مل ثلق ناف  هفسلا ىف سانلا فرعا مهدنع مهنال

 بكر نم و لطاب ادع ام نا و قحلا وه هيف مهام نا اودقنعا مهسفنا فاصنإ و مهلالخا و مهلبجل مهنال

 مهنمو ءارقف نينمؤملار ثكا ناك و راسي و مهموق ين ةطسو ةساير يف اوناك مهب و اهيفس ناك لطابلا ندم

 مهققراغم و هعايشا و مالس ىب هللا دبع اودارا وا مهناشل اريقحت اهيفس 0 باَبَحو لابو بيك يل

 ةتامشلا ىم ايقرت دلجتلا ليبس ىلع كلذ اولاق مهداضعإ يف تمفو: مهمالسا نم مهظاغ امو مهنيد

 يالا هذه تلصُف ماف تلق ىناف -ماحلا ةفخو لقعلا ةفاخس [ هفسلا] و - لزعمب هقسلا ىم مهناب مهملع عم مهب

 مه و قحلا ىاع نينمؤملا نا ىلع فوقولا و ةنايدلا رما نال تلق  نورعشي الب اهادق ىنلا و ىنوداعي الب
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 «0#مم م 2-2 0

 ناكف مهرفك ىلا ارفك اردادزاف هب ارك ةوعمسف يحولا ةلوسر ىلع هللا لزنا امك هنا اضرم مهاَبا هللا ةدايز

 اجر مدار هلوق يف ةروسلا ىلا هدنسا امك هل بسّتسملا ىلا لعفلل !دانسا ةردادزا ام مهذاز يذلاوه هللا

 ادسح اودادزا ضرالا فارطا نم اصقنو دالجلاى ذاطسجت و ةرصن ةلوسر كاز املك وا اببس اهنوكل مسجلا ىلا

 ةدايزب داري نا لمتحاو اروخ و انبج و مهءاجر هباودقع اميف عمط ةلق و افعض مهبولق تدادزا و اضغب و الغو

 عيجر وبفعجوك [ مهلا ] وهف ملأ لاقي * ءارلا نوكسب اضرمو ضرم يعمصلل ةياور يف ورمع وبا أرق و - عبطلا ضرملا
 ملوهال ةقييتحتلا ىف لل الج دج مهلوق ةقيرط ىلع اذه و« عيجو برَص مهذب ةّيحت « عد هلوق وحن هب باذعلا فصوو

 هتجامسو بذكلا مبق ىلا زمر هيف و رخل مويا و هللاب انس مهلوق مهبذكب دارملا و ناجلل دجلا نا امك

 امنا و ةرفك موقلا و اًوُرْعَأ يئيْطَح امم ىلاعت هلوق ةوحف و مهبذك لجال مهل قحلل مهلالا باذعلا نأ لييخت و

 هبوهام فالخ ىلع .ئشلاب رابخالا [ بذكلا ] و * اهباكترا نع ًاريغنتو اهل اماظعتسا تايطخلا تصخ

 تناك امل كلو ضيرعتلا دارملاف تابذك ثلث بذك هنا هيلع هللا تاولص ميهاربا نع ىرري ام اماو هلك ميبقوه و

 و - ناميالل بذاج# هناف بذكلاو مكآيا اعوفرم يور و ةذع هللا يضر ركب يبا نعو - هب يمس بذكلا ةروص هتروص

 ليقف ٌقدَص يف ا يف ةغلابموه يذلا بدلك نمو ةقدص ضيقنوه يذلا هبذك نع 050 ترق

 تكبو مئاهبلا تَتّوَم كلوقك ةرثكلا ىنعمب وا لق و فوثلا صلق و نيب و ىشلا نابامهزيظنو قدص

 ددرتم فقوتم قفانملا نال ةءارو ام رظنيل فقو مث اطوش ىرج اذا يشحولا ٌبذك مهلوق نم و لبالا

 نيمنغلا نيب ةرئاعلا ةاشلا لثمك قئفانملا لثم مالسلا هيلع لاقو بذبذم هل ليق كلذل و هرما ىف

 لوقي ىلع تففطعي نا زوجي و - نوبذكي ىلع فوطعم [ مهل َلْيَقاَذاو] «ةرم هذه ىل !١و رم ةذه ئلاريعت

 جررخ [ داسفلا ] و * هجوا لرالا و احدح“ ناك اردسفت ال مهل ليق اذا نم سانلا نمو تلقول كلنال انمآ

 ةعفانلا ةميقتسملا ةلاحلا ىلع لوصحلا وهو حالصلا هضهتن و هباعفتنم هنوك و هتماقتسا لاح نع ىشلا

 لاوحا ىع ةماقتسالا ءاغتنا و 0 داسف كلذ يف نال نتفلا و بررتلا مْيَع ضرالا ىف داسفلا و

 ىلهيو اهيف دسفيل ضرَألا ىف ا او ىلاعت هللا لاق - ةيرهندلاو ةينيدلا عئاتملا و عررزلا وال

 برح قط نيب كثمناك برحلا ليف ةذم و ءامدلا َكِفْسيَو ايف 0 م ايد ٌلعْجلا 0 ترَحْلا

 0 ءامشفاب , نيبلسملا ى اع مهنويلامي و راقكلا نوابامي اوناك مهنا ضرالا ى ف نيتفانملا ناسف ناك و داسغفلا

 نكاسفلا ىلا ايدو مهعيذص ى م كلذ ناك املف مهلجب ىنعلا ميه ل / يود كل و مهياع مهتارغا و مهيلا

 هذه ام ىاع مدقا اذا رانلا ىف كسفن قلت الو ىديب كلسفن لدتت) لجرلل لوفت امك اردسفت ال مهل ليف

 ديز امنا كلوقك مكح ىلع يرشلا رصقل و ديز قلطني امنا كلوقك يش ىلع مكحلا رصقل [ امنا ] و *هتبفاع

 نم اهيف حداق ةبئاش ريغ ىم تضحمتر مهل تصلخ نيحلصملا ةفص نا [ نوصلصم تاما ] ىنعمر نينا

: 
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 ةرقبلا ةروس

 ىلا

 عرف



 كيال

 0 101 د دي هد 0 5 6

 2 اضرم هللا مهدازف .٠ .ضرم مو يف

 ريغو هيلا ةعجار رارضلا ةرثاو يب هسفن آلا راضي امو انالف راضي ناف لوقي امكمهب قيح# اهركم و مهقحلب اهررضرال

 ر ليطابالا اهنوذمي تنيح مهسغنا نوعدخب كلذ يف مهو يا ةعداخملا ةقيقح داري ىنا و اليا ةيطختم

 ظغل ىلع هب يرجف نوعدخب ام و هب داري ناو ينامالاب مهثدكت و ها مهسفناو هب اهنودحب اميف اهنوبذكي

 : نوعدشتب و نوعدتخما ى يىذعمب ءايلا متفب ب نوعلخا رعدخ نم نوعدتب امو نوعدخي ام و ىيرق ر ةغلاجملل نولهافي

 باقلل ليق مث اسفن اذك يدنع لاقي هتقيقح و ىيشلا تاذ [سفنلا ]و « ةلعاف مسي ملام ظفل ىلع نوعداخي

 مدلاب اهماوق نال سفن مدللو ح ررلا ىنعمب كلذك و ةيرغصاب ءرملا م ىلا ىنرتالا: هب سفنلا نال. سفن

 قنغمب لجرلا سفن ةقيقحو يح م املا 7 م اًملعِحَب و ىلاعت هللا ل !اف هيلا اهتجاح طرغل سفن ءامالو

 نايار هل حتا ورمل 1 د اذا هيسفن رماوي نالف مهاوق و لجرلا رص مهاوقك ةسفن تييضأ نع

 امإ نيسفن امهرمسف سفنلا يسجاهو سفنلا ييغاد اودارا مهناك جرعي امهيأ يلع يردي نايعاد و

 نيسافن اههروسف نيتاذب انهوهجش هل, نيرمالاو هيلع نيريشملا6 اذاك امل نييعادلا نال امإ و [سفنلا نع امهرودصل

 مهاطختي الو مهريغ ىلا مهردعي ال مهب قصال عادخلا نا مهتارذ مهقعداشمب ىنعملا و مهتاوذ اذبه سفنلاب دارملا و

 رعاشم وراعشلا نم سح ملع ىشلاماع [ روعشلا ] و - مهءارآ و مهيءاود و مهبواق داري نا زوجبو مهاوس نم ىلا

 لامعتسا و «هل سحاال يذلاك مهتلفغ يدامتل مهو سوسحملاك مهب كلذ ررض قوحلا نإ ناعملا و يلوح قاشفالا

 نازاجملاو ضرم ةفوج يف لوقت امك ملال داري نا ةقيقعلاف ازاجم و ةقيقح نوكي ناز وجب بماقلا يف [ ضرملا ]

 راعشتسا و اهياع مزعلا و يصاعملا ىلا ليملا و دسعتلا و لغلا و كاقتعالا ءوسك بماقلا ضارعا ضعبل راعتسي

 ضئاقن يف ةمالسلاو ةحصلاتريعنسا امكضرملاب ةبيجش ةفآ داسف وه امم كلذ ريغو فعضلا و نجل! و ىوهلا

 تايمر ) ءاضغمجلا و دسحلا و لغلا نم را رفكلا و كاقتعالا ءوس نم مهبواق يف امم اذهه هب كارملا و كللذ

 هللا اهفصو يتلا ءاضغبلا مهنوضغجي و اتذحو 2 نيذمؤملا و ماسو هلآ و هيلع هللا ّض هللا لوسر ئاع ىلغت

 ومصرم هومر 6م هد,
 ةَنَسح مكسممت نإ ادسح مهياع نوقرحتي و ربكا مهرودم يفلت امو ميهاودا نم ءاضمملا ثددب دق ةلوق يف

 لوسر اي ةذع فعأ ماسو ةلآو هيلع هللا ىّلص هللا لوسرل داع نب دعس لوقو يبأ نبا نمم ناكامب كيد روم

 هدر املف ةباصعلاب هرجصعي نا ةريحجلا هذه لها ماطصا دقلو كاطعا يذلا هللا كاطعا دقل هللاوف مفصا و هللا

 مهبواق نالروخلا و. ىججلاو فعضلا نم مهبولق لخادتام كاري وا كللذب قرش ةكاطعا يذلا قحلاب كلذ هللا

 ث امايإ قفخي ةاول و 0ك ست مث انيد 1 3 مالسالا عر نا هب نوندحتي اوذاك اميف م وقل امإ ةيوق تناك

 اما و ةلك نيدلا ىلع قبعلا نيد راهظا و رصنلا ةلوسر ىلع دلك لازفا' فنعب نسالا يلق نيح كفعضف رقي

 وش اودهاش و بسءعرلا مييواق يف هللا فذدق ىيح اروخ و اذبح تفعضف بورحلا ىف مهتراسج و مهتأرجأ

 مسي

 ىذعمو * رهش ةريسم بعزلاب ترصن ماسو ةيلع هللا 5 هللا لوسر ل ١اف ةكئالملاب مهل هلا دادصاو ى ءملسملا
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 مس

 مدعو مم مام هربوا د ين سمر سوم 2

 6 نررعشي امو مسا ل نوعدش ام و

 تايملو عادخنالاب تعنلا ءاج دقف + بسلتخي مالسالا اذو ميلحلا نا * ع« ةَمرْلا ىذ لوقو + عدخنم لك شيرت
 3 2 تحال

 نورفاك مهو ناميالاب نورهاظتي ثيح ىلاعت هللا عم مهعذص ةروص تناك لاقي نا اهدحا -دوجو هيف تلق  عدخلاب

7 
 رارش دادع ىف ةلذع مهو مهيلع ىنيماسملا ماكحا ءارجاب رمأ ثيح مهعم هللا عذص روصو نيعداخلا عذص ةروص

 3 ث- . 0 5 5 5 . 0 0 5 ٠ .٠
 هللا ر ما ولثتما ثيح مهعم نينسؤملا ةروص كللذكو عداخلا حذص ةروص راذلا نم لفسالا كردلا لها و ةرفكلا

07 1 1 8 5 
 لعف ىعىنغ هناالو مولعم لكب اقلعت هتاذل نا ال و هتاغصب ال و هللاب افراع نكي مل اقافن هللاب ناميالا ةءاعدا ناك

 دايو ياسا نم 00 اباصم و اعودخ”# ةمعز يف هللا ني ءامتوحأ ةلثم 50008

 0 هدصاخ 00 ةريزو مسارلا و لئاقلا امنا و اذك 7 و !ذك كلما لاق لاقي امك ةدابععم هيهاون و
 هم <ام

 نمو - مهيأ قر هللا ُُ هللا نوعيادب امن ٌكلنوعباَبُي ن دل أر لو لاعد هلوق ةقادصمع ةمسر مهمسر و هلو

 ذلا نوعداخي ىنعملا نوكيف همرك و ديز ينبجعا مهلوق نم نوكي نا حبارلا و هللا عطا نقف لوسرلا عطي

 كللسملا كلذ مهب كللس ناكمب هللا نم نونمثرملا ناك امل و صاصتخللا رق ةقيرطلا هذه ةدئاف ر- هللاب اونمآ
 وسوق م م سلب م5009 < م هجم < تا 2< 0

 الضاف !ديز ثملع ممالك يب ىف هريظنو هلوسر و هللا نوذؤي يذلا ن كلدكو ةوضرب نا قحا ةلوسر و هرمللا و ةلقمو

 نكلو ديز لضف تملع ليق هذاك اميدق هلامولعم ناك نال هسفنهب ل ديز لضفب ملعلا ةطاحا ركذ هيف ضرغلا

 لاقي نا ةهجر تاق  ميحدجر دحاو ىلع تءداخ:راصتقالل له تلق ناف - هلضفركذل ديبمتو .ةيطوت ديزركذ

 هيف بلوغ ىنم لعفلا و اراجملا و ةغلاجملل اهلصا ي ذ ةنزلا نال كتلعاف ةنز از يف جرخا ةنا الإ تلعف هب ي

 أرق نم أرق هدضعبو - هيلا يعادلا ١ اوف رم نم ؛دحو ةلواز اذا هنم مكحاو غلبا ءاج ةلعاف

 ىنوعدي ماو ليق هناك افانينسا نوكي نا زوجب و لوقيل نايب نوعداخت و يح ل نيذلاو هللا نوع

 لع مهنوعد اخ اوذاك قا نوعداخ# نك راح كنلق ناف.- نوعداخ# ليقف كلذ ين مهقفرام و ىنيبذاك ناميالا

 اهنمو رافكلا نم مهاوس نم هب نوقرطي امع و ةيراحملا نع مهءافعإ و مهتكراتم 0 5 مهل ضارغا

 كلذوحن و مناغملا نم ظوظحلا مهتاطعا و مهيلا ناسحالاو مهماركا نم نيذموملا هب نوعنطصي امب مهعانطصا

 تلق ىناف - مهيذباذم ىلا اهتعاذا ىلع اصارح اوناك يتلا رارسالا ىلع مهب مهطالتخال مهعالطا اهذس و  دئاوغلا نم

 مل !اصملا م املع هب طاحا امل مهيلعر ,.ظي م ! تيلف اهذع مي عادخب ضارغالا ةذه ل ١! اولصيال ىنح مهيلعر رهظاولف

 نيتنانملا ءاوغا نم هياع مهام و مهنكراتم و هقيرذ و سهابا ءاقبتسا و دسافم تباقنال مييلعرهظا ول يتلا

 هلوقب دارملا ام تلق ناف « ةداصملا نم ىلاعت هك هيف بسجسلا نكلو كلذ مم دشا .قاغنلا مهنيقلت و

 مهسعتا الإ نيعداخ+ / ةلماعمب ةبجشملا ةلماعملا كلت نواماعي امو داري نازوج 6 مهسفنا لا نوعت داجي امو



0 

 وما 265 82

 00 نيذلاو هللا نوع داك

 مهبولق ىلع مونخمل ريغ نوقفانملاو كلكلوا ضعب نولعجب فيكتلق ناف ناني نو 6 ؛ نيل مهلم و ئلاغت هلوقك

 عوذلل ارئاغم سذجلا اذه يعون نم اعوذ نيقفانملا نوك و ادحاو اسذج مهرّيص و اعم نيقيرفلا عمجرفكلا تل

 سذجلا نم اضعب اونركي نا نم مهجرخت ال ءازهتسالاو ةعيدخلا ىم امهذيب عماجلارفكلا ىلع اهوداز ةدابزبرخآلا
 ىبات الو ةيعونلاب يتات امنا تارياغملا كلاتو ضعب و اهضعب نيب تعقو تارياغمل تعونت امنا سانجالا ناف

 ركذلاب امهصاصتخا تلق رخآلا مويلاب ناميالاو هللاب ناميالاركذلاب ٌصتخا مل تلق ناف - ةيسنجلا تحت لوخددلا

 ناقياب نكي .هلئابؤل لولا نافل ود (ىرول لونا موقلا نال ةراعدلا ىف مهيدامت و ثمبخلا ىف مهطارفا نع فشك

 هللاباتَمأ ميلوق ناكف هتفص فالخ. ىلع هنردقتعي مينال رخآلا مريلاب مهناميا كلذك و هللا نب ريزع مهلوقل

 مهتديتع مهتديقع و قافنلا هجو ىلعال مهنع ردصول اذه مبلوق نال اهجوم ارفك و افعاضم اثبخ رخالا موهلاب و

 ناميالا ىف ملثم مهنا مهورا و مهب ءازبتسا و ىيملسملل ةعيدخ قافنلا هجو ىلع هولاق |ذاف ناميا الرفك وبف

 انحا مش ناميالا اوز ذا لاقملا اذه يف اومهرا دقف اضيا و رفك ىلا ارفكو فتمبخ ىلا. اثبخ- ناك ى يقيقحلا

 نيناميالا نم دحاو لك اوعدا مهنا ءابلا ريركت ىف 6 ةرخلا و ةاواب اوطاحا و ةيرطق نم هرفنتكاو 5-5 نم
 6 مسه ب 4 01 سمج 6 6 - تح وم 5

 ورخآلا موُيلأب و هللاب ادم هلوق ىينمؤمب مهام و هلوق قباط فيك تلق ناف - ماكستسالا و ةحصلا ةفص ئاع

 راكنا ىلا دصقلا تلق  لعفلا ) لعافلا ناشركذ يف يناثلا و لعافلا ال لعفلا ناشركذ ف لزالا
1 

 سيلام ةغلابملا و ديكوتلا نم هيف و بولطملا ضرغلا ىلا ئدا اقيرط كلذ ىف كلسف هيفن و ةوعداام

 تحت ىوطنا دقف ةفصلا هذه ىلع مهسفنإ ىف مهناب مهيلع دبش اذا و ناميالا ىف نياخادلا لاح' ةيفانملا

 57 « ديرب ىلاعت ةلوق وحل و عطقلاو كتمبلا ليبس ى اع مهسفنال ةتاحثا اولحتنإ ام ىفن كتللذب مهيلع ةدابشلا

 1 5 2 5 5 <: 1 م 12ص 3 - هياط 2 0

 ءاجملف تلق ناف - اهنم نوجرخ# مهامو كلوق مم غلبا وهراهنم نيجراخب مهام و راذلا نم اوجرخت نأ
 كاري ناو هيلع روكذملا ةلالدل كردي و دييقتلا داري نا لمتحي تلق - لوالا ىف دّيتم وهو يناثلا ىف اقلطم ىاغيإلا

 مدبب ل! -_
 ام تلق ناق امهريغب ناميالا نمالو رخآلا مويلابو هللاب ناميالا نمال طق يرش يف ىناميالا م اوسيل مهنا قالطالاب

 نع هرخاتل عطقني ال يذلا مئادلا دبالا وهو هل كحال يذلا تقولا هب داري نازوجي تلق - رخللا مويلاب دارمل
 هنالرانلا رانلا لهاو ةنجلا ةنجلا لها لخدي نا ىلا روشنلا نم دودحملا تقولا داري ناو ةيضقنملا تاقؤالا

 مهلوق نم ةوركملا نم هب ديريام فالخ ةيحاص هود نا[ عدخلا ]و *ةدعب تقولل لحال ىذلا ةدردحملا تاقوالرخ |

 . و 65 اين 4 30

 لق ناف -رخآ باب نم جرخ مث هياع هلابقا ةمهرا ةرحج+ باب ىلع هدب شراحلار ما اذا عدخ و عداخ بض

 ل ذب
 0 .٠

 ىذذلا ميكحلا و عوض ) ةيناخ هيلع يفخت ) يذلا ملاعلا نال مصتال ىينمؤملا و هللا ةعداخم»و كلذ فيك

12 ). 2 0 0 0 
 نم اورطمتسا و * ع# هلوقىلا ىرت الا اوعدخ# نا زج“ مل اوعدخ# نازاج نا و نوذمؤملاو عد" ا ميبقلا لعقي)



00 
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 ٌةواشع و عفرلا و مضلاب ةءاقعو ايصنلااو رسكلاب ٌةواشغ يبرق و - راصبتسالا و راصبالل يلا امبيف هللا

 د 0 - و بصنلا و عفرلاو متغلاب ةَوْشَعو عفرلاو رسكلاب ٌةوشغ و بصنلا و مفلاب
 هنع كلسما اذا ىشلا نع بذعا لوقت كلذ ىنعم و ًٌدانب لاكتلا لثم [ باذعلا] و + ءاّشعلا نم عفرلا و

 مهقيمست هيلع لديو هديزي هنآف ماملا فالخب .هعدريو شطعلا عمقي هنل تنحل هنموأ علا قلكنإ لوقت" انك

 حداف ملأ لك ينسف هيف عسنأ مث بملقلا ىلع هتفرب ري هنال اتارف و هرسكي يبا "شطعلا ضقفي هنال اخلاقن هاا

 ضيقن ميظعلا نار يجكلا و ميظعلا نيب قرفلاو * ةدواعملا نع يناجلا هب عدتري اباقع يا ااكن نكي مل ناو اباذع

 كرتجلا ىف هنا ايمو نامل ريبكلا قوف ميظعلا ناكف ريغصلا ضيقن ريبكلا وريقعلا

 اعون مهراصبا ىلع نا ريكذتلا ىنعمو - ةرظطفت وا ةقن ديرت ريبك و ميظع لجر لوقت اعيمج ثادحللاو

 ميظع عون ماظعلا مآللا نيب نم مهلو هللا تايآ نع يماعتلا ءاطغ وهو ساتلا هفراعتي ام ريغ ةيطغالا نم

 يذلا ر كذب هناحبس متتفآ * ةرفغملا عساو اي كطخسب انليتنالو كلباذغ نم انرجآ معلا - هللا الأ هينك ملعي ال

 ارهاظرفكلا اوضتمم ىيذلاب ىذث مث-مهلوق مهلعف و مهذلع مهرس قفاو و مهتنسلا مهبولق هيف تأطاو و هلل مهنيد اوصلخ ا

 نيذلا مهو اورهظا ام فالخ اونطبا و مهيولق نم دلو مهاوناناو ذم نيذلاب ثلث مث -  ةنسلاورابولق اذظايو

 هيلا مهضغبار ةرغكلا تي سودا وه ىلا و دالوه ىلإ كلذ نب هيب معيف لاق

 ىيقفاملا نإ ميف لزنا كلذل و اعادخو ءازهتسا رشلاب و اسيلدت و و اهيومت رفكلاب اوطاخ مهنال هدنع مهتقما و
 يآ ةرشع ثلن ىف اوقفان نيذلا لاح و ىيتيآ يف 05 عرجخلا لاحت كيفاقونو زاّقلا نتا لسا فكل

 3 يع 0 . 22 0 سدص وو : :
 مىنايغطب لكس ملععب مكبتو مب ارهكسا و مهلبجتسا را مهيعس و نيدو 0 مهيلع ى يعلو

 عت ىئاع 8 نو طعم اهرخآ نع ىيقفانملا ةضقاو ةعينشاا لاثمالا م ل بر كا 00 امص ,هاعدو مهمع و

 ةفولأ يف ةقَْل ليق امك افيفخت هترمه تفذح سانأ [ سان] لصا و * ٌةلمجل| ىلع ةلمجلا فاطعت امك اورفك نيذلا

 سنإو يساناو سانأ و ناسنا هلصال دبشيو كايف لاقي داكي ال مزاللاك فيرعتلا مال عم اهنذحاو

 سان نزو و ارشب امس كملاذلو مِناذتجال انج نجلا يمس امك نورصبي يل نوسنوي مهنا و مهروهظل اومس وب
 ءامببا: نم: وهرو اهددحتو .نوعلا الار لغم .نسيل و؛كلعف] ١ نزو ىف لوقت فىارتالا لوصالا ىلع ةذزلا نال لاعف

 جلا مالاذو + لجشور ون نايتسفت © وهم تفالخ قلع" عئتالا ؤخطنللا نرتقي نوفل امز ازاء نحرك نكلا

 لوقي نم ءالره نم.و ليق هناك مهركذ زاملا .اورفك نيذلا ىلا ةراشالا و دهعلل .نوكي نا زوجب و سنجلل هيف

 موقلا عقرم ةعقوم ريظنو قافنلا ىلع ميمصتلا لها نم مهلاح يف ناكنمو هباحصأو يبأ ب هللا دبع مهو

 سانلا نمو ليف هناك ةفوصرم لقب نم يف [ نم ] و » ماثل موقلاو ينورقي ماف نلف ينجب تلزن كللوق يف

 ةلوصومف دبعلل !بالعج ناو سذجلل ماللا تلعج نإ ارق لج يذم ملا م ىلاعت ةلوقك !ذك نولوقي سان
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 دنسي دق و ةقيقح لعافلا ىلا هدانساف هل بمبسملا و ناكملا و نامزلا و ردصملا و هب لوعفملا و لعافلا سبالي

 ىدهاضي امك لعفلا ةسبالم يف لعافلا اهتاهاضمل كللذو ةراعتسا ىمسملا رز اجملا قيرط ىلع ءايشالا ةذه لا

 معفم ليس هسكع يف و قفاد دام و ةيضار ةشهع هب لوعفملا ىف لاتيف همسا هلراعتسيف هتأرج يف دسالا لجرلا

 رئاس قيرط ناكملا ىف و مئاق هليل و مئاص ةراهن نامزلا ىف و لئاذ ليذ و رعاش رعش ردصملا ىف و

 بزلح و ثومض ةقان و ةذيدملا ريمالا ىَّنِب بسّيسملا ىف و ماقملا ىّلص نولوقي .ةكم لها و راجرعن.و

 هناحبس هللا نإ آلا رفاكلا وا ةقيقحلا ىف متاخلا وه ناطيشلاف * اهريعتسي نم ردقلا يف اعدر اذا * ع * لاقو

 امل مهناوه و عبار هجو و - بسجسملا ىلا لعفلا دنسي امك متخلا هيلا دنسا هنكم و ةردقا يذلا وه ناك امل

 فاطلالا. مميلع ىدجت ال ورذنلا و تايالا مهنع ىنغت الو نمؤي ل نمم تبلا و عطقلا ىلع اوناك

 ارايتخا و اعوط اونسوي نا ىلا قيرطال هناب ملعلا راجتسا دعب قبي مل اهرطعأ نا ةبرقملا الو ةلصحملا

 مث مهلجلا وروللا مهرسقي 'نا.الا مهناميا: نىلا قيرط قدي مل. اذااو. ءاجلالا و رْسَقلا الا“ مهتاميا: ىلا .قيرط

 اراعشا متخلاب ءاجلالا و رسقلا فرت نع رجع فياكتلا ىف ضرغلا ضئتني اليل مهئجل؛ مل و مهرسقي مل

 ءاجلالا ورسقلاب الا هذع نوهاذتي ١ دح ىلا هيلع رارصالا و رفكلا ىلع ميمصتلا ىف مهرما ىئمارت يذلا مهناب

 سماخ ةجوو - يغبلا و لالضلا ىف مهئارشتسا و يفلا ىف مهجاجل فصو يف ىوصقلا ةياغلا ىهو
 م ا ممءإ

 انناذا يف 6 1 5 م دك ف : انوفا مهلوق نم مهب امكهت نولوقي ةرفكلا ناك امل ةياكح نوكي ناوهو
 نت ف

 باتل لثنأ نم وفك يذلا 2 مل هلوق مكبنلا و ةياكحلا ىف هريظن و باجح كتيب انني نمو - رقو
 مسدس ص و

 متخلا مكح ثحت ةلخاد عامسالا نون تن لمكحي ظفالا كمل ناف ”ةكدفلا مهي أَ 1 يكشف نيكرشملاو

 ةعمس ىلع ملح و ىلاعت هلوقك متخلا مكح يف اهلوخد ىلع تلق - لوعيامبيا ىلعف ةيشغتلا ميخت يقر

 راجأا ريرك يف ةدئاف يل ثم تثللق ناف - مهبولق نود مهعمس ىلع مهفقول و ةواشغ غرم دب ىلع لعِج و هبل

 دجاسإ نيحو ةدحاو ةيدعت يف عامسالا و بولقلل اماظتنا نكل رركي ملول تلق - مهعمس ىلع و هلوق يف

 هلوق يف طبلا دحو ا عمسل علا رلكي و نجهعضوملا ىف منخلا ةكش ىاع لدا ناك ةدح ىلع ةيدعت عامسالل

 كلوقك ىمؤي مل !ذاف سجالا نما اذا. كللذ نولعفي صيمخ مز مكنامز ناف اوفعت مكنطب ضعب يف اولك

 مدان عمجتال رداصملاو هلصا يف ردصم عمسلا لوقت نا كلو -عوضفز عمجلا ديرت ثنا و مهبول و مهسرف

 - مهعمس ساوح ىلعو يل افرذحم افاضم ردقت نا 0 اذنا د يو هلوق يف نذالا عمج هياع لدي لصالا

 نم هيف ام مهراصبا ةلاما نم يتاسكلا و ٍررمع ابا عنم اله ثق ناف -مهعامسا ىلع و ةلبع يبا ىبا رو

 اهيف نك ربركتلا نم اهيف امل ةياعتسملا بملغت ةروسكملا ءارلا نال تلق - داصلا وه و هالعتسال فورح

 ىئارلا ةبرصبي اموهو ىيعلا رون [ رضبلا] و - لامي الام هل لامي نا و ةلامالا ىلع يرش نوعا كلذ و نيترسك

 امهتتاخ نافيطا نارهرج امهناك و ىلعاتي و رصجتسي هباموه و بماقلا رون ةريصبلا نا امك تايئرملا كردي و
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 5 ميظع بادع مهلوذ ةراَشغ مهراصبا ىلعو ط مهعتَس ىلع 2و ميول ىلع هللا مخ

 يشلا ىم قاثيتسالا ىف نال ناوخا متكلاو [متخلا] « ضارتعا اهلبق ةلمجلاو نال اربخ وا اهلبق ةلمجلل ةدكوم

 هاطغ اذا هاّشغ نم ةلاعف ءاطغلا [ ةراشغلا ]و - هيلع علطي الو هيلا لصوتي الثل ةيطغتو هلامتك هيلع متاخلا برضب

 بولقلا ىلع متخلا ىنعمام تلق ىناف - ةمامعلا و ةباصعلاك يرشلا ىلع لمتشي امل ءاذبلا اذهو

 لمتحي و  راجملا باب نم وه امنا و ةقيقحلا ىلع همث ةيشغت الو متخال تلق راصبألا ةيشغتو عامسألاو

 اهيف ذفني ال قحعلا نال مهبولق لعجت ناف ةراعتسالا اما: ليثمتلا و ةراعتسالا امهو ةيعون الك نم نوكي نا

 وبنت و هجمت اهنال مهعامسا و هداقتعا و هلوبق ىع مهرابكتسا و هنع مهضارعا لبق نم اهرئامض ىلا صاختالو

 ةضورعملا هللا تاي يلتجت ال اهنال مهراصبا و متخلاب اهنم قئوتسم اهناك هعامتسا فاعت و هيلا داغصالا نع

 نيبو اهنيب ليح و تبجخي اهيلع يطغ اهناك نيرصبتسملا نيربتعملا نيعا اهيانجت امك ةبوصنملا هلئالدو
 نم اوقلخ و اهوفأك ىتلا ةّينيدلا ضارغالا ىف اهب اوعفنتسي مل ثيح لثمت ناف ليثمتلا اماو - فاردالا

 نيينراملا ضعب لعج دقو ةيطغنلا و مثخلاب اهب عافنتسالا نيبو اهنيب باجح برض ءايشاب اهلجا

 «رداقب مالكلا ىلع سياف امثخ «رفادغ ناسل ىلع هلالا متخ هرعش « لاقف هيلع امتخ يعلاو ناسللا يف ةسبعلا

 هدانساو ىلاعت هللا ىلا متخلا دذسا ملف تلق ناف *رفان رقصل هكرحب امل « هناسل تلخ قطنلا دارا اذا و

 اولع ميبقلا لعف نع ىلاعتي هللا و ميبق وه و هقرطب هيلا لعوتلا و قحلا لوبق نم عذملا ىلع لدي هيلا

 مهاَنِمأَظ امو - ديبعلل مهب 5 م هلوقب نادل وج كامب قرب شيتا ةماعو هحبقب ةماغل اريبك

000 

 ةغص ىلا دصقلا تملق  ليزذتلا هب قطن امم كلذرئاظنو ءاشْحُقلاب رمي 5 هللا نأ .- ىيملاظلا م اوناك
 طرف يف ةفصلا هذه نا ىلع هينيلف لج وزع هللا ىلا منخلا نانسا اماو اهيلع موتخملاك ايناس ٠ ٠ و نا 0 ل 6 0 0

 هيلع روطغم و اذك ىلع لوجج““ ىنالف مهلوق ىلا ىرت الا يضرعلا ريغ يقلخلا يشلاك اهمدق تابث و اهنكمت

 ةعانش راقكلا ىلع ٌةيعان ةيالا تدرو دقو كيلا لَيَخ ام ليختي فيمف هيلع تابثلا ىف غيلب هنا نوديري

 هللا متخ ىهو ىهامك ةلمجلا برضت نا زوجي و - ميظع باذعب ديعولا كلذب طين و مهلاح ةجامسو مهتم

 ءاقنعال الو يداولل سيل و ةبيغلا لاطا اذا ءاقنعلا هب تراط و كله اذا يداولا هب لاس مهلوقك الثم مهبولف ىلع

 ىنفو ىداولا هب لاس ىم لاح هكاله يف هلاح تلثع ليثمت وه امناو هتبيغ لوط يف الر هكاله يف لمع

 وجا نع 0 نيا ير رورات علاحي يلام اعلا ودامت هب تراط نم لاحب هتبيغ لوط

 0 .٠ .٠ ايل يلا 8 . 3 -» ه 0

 بولق لاح وا  مثاهجلا بولقك ىنطفلا نع اهولخ يف ئه يلا مانعلا بولق وح ابيلع هللا متخ بولق لك

36 5 
 يف لعف لج وزع ء هل سهل و هقفت الو أيش ىعتال ىتح اهيلع هللا متخ ردقم بولق لاح وا -اهسفنا مئاهجلا

 هلل هللا ريغ نم هسفن يف دانسالا راعتسي نازوجتو كلذ نع لاعتموه و هلوبق نع اهوجنو قحلا نع اهيفاجت
 558 ٠ . ا 01 5 ب . 3

 ئدش تاسبالم لعفلل نا |ادهريسعت  ةقيقح ةريغل مه وزاجملا ليبس ىلع هللا مسا ىلا |!دنسم متخلا نوكيخ

 ةرقبلا ةروس

 رجلا ١
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 © ندم يال مهردذت مل ما مهرلا أ ميل

 يف رخآ مالكب هتبقع مث نينمؤملا ةفصب مالكلا تينبو هتأدتبا اذا اماف نيقتملا ىلع راج نوذمؤي نيذلا نا

 هليبس ىيقتملا بميقع أدتبملا ماكلا نا يلرم دف تاق - ةولتملا يلا كلت لثم ناك مهدادضا ةغص

 ناو ىنعملا ىف هل عباتو ىيقتملا مكح يف هل جاردا كلذف لاوس ريدقت. ىلع ينبم هنا و فانيتسالا

 دهعلل نوكي نا زوج [ اًورْعَك نيالا ] ىف فيرعتلا و « هيلع يراجلاك ةقيقحلا يف وهف ظفللا ىف أدتبم ناك

 سنجلل نوكي نا و مهبارضا و ةريغملا نب ديلولا و ليج يبا و بهل يباك مهنايعاب سان مهب داري نأ و
 مهنع ثيدحلا ىنيرصملل هلوانت ىلع لد و:مهريغو هدعب يوعري ) اميمصت ةرفك ىلع ممص نم لك الوانتم

 ىلاعت هلوق هذم ور رداصملاب فصوي امك هب تحبو ”هاطتسلا قجععب م [ مهيلع هكرالالامللا ءاوئساب

 ردخ هنا ىلع هعافترا و ةيرتسم ىنعمب يو ارم ةعبرا يف 0 اَنَْيِب او مل ىلا أوناعت

 وتسم اررفك نيذلا نا ليق هناك ةيلعافلا ىلع هب عفترملا عفرم يف [ مهد مل ما مهتردنا 1 ] و« نال

 حضوم يف مهردنت مل ما مهترذنا 1 نوكي وا همع نبا و هوبا مصتخ# |ديز نا لوقت امك همدع و كرادنا مهيلع

 أدبا لعفلا تلق ناف - نال ربخ ةلمجلا و مدع و كاذنا مهيلع ءاوس ىئنعمب امدقم ارجخ ءاوس و ءادتبلا

 بناج هيف روجتملا مالكلا سنج نم وه تلق - مالكلا اذه يف هذع رابخالا مص فيكف هنعربخم الربخ

 انيب اليم يناعملا عم مهمالك نم عضفاوم يف ىنوليمي برعلا اندجو دق و ىنعملا بنناج ىلا ظفللا

 ىبللا برش و كلمسلا لكا كلذم ىكياال هانعم ىبللا برشت و كلمسلا لكات ال مهلوق كللذ نم

 ءاوتسالا ىنعمل ناتدرجم# [ ما وةزمهلا ]و * لعفلا ىلع مسالا فطع نم مصي ال ام ىلع ظفللا رهاظ ناك نا و

 ىلع ىرج امك ماهغتسالا فرح ىلع اذه ىرج هيوبيس لاق  اسأر ماهفتسالا ىنعم امهنع جلسنا دقو

 ماهفتسالا ةروص ىلع ئرج اذه نا ئنعي ةباصعلا ابتيا انل رفغا مهللا كللرق يف ءادنلا فرح

 امهذع ميغتسملا ماع يف امهءاوتسا ةاوتسالا ىنعمو ءادن ال و ءادنلا ةروص ىلع ىرج كلذ ىنا امك ماهفتسا الو

 يرق و - يعمر يغ ماعب مولعم امهالكف هذيعب ال نكل و همدع اما و راذنالا اما ناك نيرمالا دحا ىا ملع دق هذال

 نينتقحم امهنيب فلا طيسرتبو نيب نهب ةيناثلا فيفخكب ورثكا و برعا فيفخألا و ىيتزمهلا قيقحتب مهترذناأ

 عرق امك لبق ىكاسلا ىلع هتكرح ءاقلا و هفذحبو ماهفتسالا فرح فذدحبو نيب نيب ةيناثلاو اهطيسوتبو

 "ند نيج ا كف ةورقلا مالك نم جراخ نحالوه تلق اغلا ةيناثلا باقي ىميف لوقت ام تلق ناف  ملفأدق

 وحب امغدم افرح يناثلا و نيل فرح لرالا نوكي. نا هدم ةةطيريكا كلغ لينكاسلا نعل ىلع مادقالا

 حوتفملا ةكرحتملا ةزمهلا فيفخت قيرط نال فيفختلا قيرط ءاطخا يناتلااوةصيرخت نيِلاَصلا لو هلوق

 - سار ةزمهك اهلبق ام حوتفملا ةنكاسلا ةزمهلا فيفخت وهف افلا بملقلا اماف نهب نيب جرخت نا اهلبق ام

 ةلمج نوكي نا امإ تلق  [نوذموبال ]عقوم ام تلق ناف « يصاعملا نعرجزلاب هللا باقع نم فبوخثلا راذنالا و
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 م ىلا سمي 020 مو سم ءاوم
 ءاوس اررغك نيذلا نا © نوحلفملا مه كلوا و

 شروو ديزي و ةزمح و يثاسكلاف ةّدغر يغب و ةذغب تمغدا مهبر نم نوذلا و * ممعأ ىلع تعفو دقل دلاخ ىلع

 يف و * ناتياور اهيف هذع يور دقف ورمع ابا الا نوقاجلا اهنغآ دق و اهوّدغي مل ريثك نبا نع ىمشاهلا و ةياور ىف

 نم ةدحاو لك تلعجن حالفلاب مهل ةتباث ىبف ىدهلاب ةرثالا مهل تتبث امك مهنا. نئلع هيبنت كذئلوا ربركت

 ءاج مل تلق ناف - اهلايخ ىلع ةزيمم تفك تدرفنا ول يتلا ةباثملاب مهريغ نع اهب مهنزيمت يف نيترذالا

 اتحاد م مابا ص ا ف عع مال ماع سا س7 / : 1
 دق تلق - نولفاغلا مه كلوا لضا مه لب ماعنال اك كّدلوا ىلاعت هلوق نيب و هنهب قرفلا ام و فطاعلا عم

 ةلفغلاب مهيلليجستلا نال ناقفتم امهناف همت نيربخلا فالخب فطاعلا لخد كلذلف انهه ناربخلا فلتخأ

 لصف [ مه] و * لزغمب فطعلا نم ىهف ىلوالا ىف امل ةررقم ةيناثلا ةلمجلا تناكف .دحاو يرش مثاههلاب مههيجشت و

 نا ىلع ةلالدلا نوحلفملا ىف فيرعتلا ىذعم و كلوا ربخ ةلمجلاو ةربخ نوسحلفملا و أدتبم وهوا هريغ

 فيلبي لها نم بات دق اناسنا نا كلغلب اذا امك ةرخالا ىف نودلعي مهنا كلغلب نيذلا سانلا مه ىيقتملا

 535 مو . 3 ا ا . كر >6 1 24 1

 ةفص تلصح ىنا ىيدلا مهنا ىلع وأ هكبوكب تربخا يدلاوه يا بتاثلا نديز ليقف وه نم كتروبخاساف

 كلبحاصل لوقت امك ةقيقحلا كللت نودعي ل مه مهف ةيقيقحلا مهتروصب اوروصت و مهام اوققحت و نيحلعملا

 .6 ب6 5 1 . مء[٠ . :َ 4 .
 ةيبنتلا لئاق نم زع هللا ررك تيكر ظناف وهوه ا!ديز نا مادقالا طرف نم ةيلع ليج امو دسالا تفرع لم
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 فيرعت و ةريركت و ةراشالا مسا ركذ ىهو ىّتش قرط ىلع دحا هلاني ال ام لهنب نيقتملا صاصتخا ىلع
 5 هر و 0 5 5و 5 ع 5 : 9 .٠

 كلطّشنيو اودلط ام بملط يف كبغرب و مبتارم كرصبيل فىئاوا نيبو هذهب لصفلا طيسوت و نيحافملا
 و هتمكح هيضتتت الام هللا ىلع ىتمنلا و بذاكلا ءاجرلا و غرافلا عمطلا نع كطّبتي و اومدقام ميدقنل ل 5 3 ١

 زئافلا [مافملا ]و *ةرقجلا ةروس ,هركذب ت در لص نمد الرمز يف انرشحاو ىوقنلا ساجاب انيز مهللا - هتملك هب قست مل

 :ةأطمال ميلوق هذم و - هلثم ميجلاب ملغملا و هيلع قلغتست ملو رفظلا هوجو هل تحتفنإ ىذلا هناك ةيغبلاب

 ىراغلا ىف «تاوخا كللذك و مثغلا ر قشلا ىذعم ىلع كاع بيكرذلا د ميجلا و ءاحلاب كرماب نيديلعتلل]

 نيبو دنع ىغلزلا ةباضال مهتلها ىتلامهتافصب هدابع ةصلاخ و هئاهلوا ركذ مدق املو * ىلف و فلفو قلفوحنى يلا و

 عفني) نيذلا راّغكلا ىم ةدرملا ةانعلا مهو مهدادضار كذب ةرسا ىلع ىعق ةصاخ مهل فطلو ىده باتكلا نا

 ها جه راو نص سوح . -. 0 ىو “ ىن “7

 ميج ئفل راجغلا ناو معن ىفلراربالا نا هلوق وحنك فطعت ماو نيذسوملا ةصق نع رافكلا ةصق تعطق مل
 2 0 هَ ناامسا كه ب 5 ْ 1 ا

 هيف ىنح) امهف ىئلوالا نال ثركذ ام نازو نيكصقلا ىيتاه نازو سيل تلف  ةريثكلا يألا نم ةريغو

 نيج تملك را كسك مغص ىم رافكلا نال ةيناثلا تككتيس و ىنيقنملل ىده ةناو بائغلا ركدل ةفوسم

 تمدز اذا اذه كماق ناف  فطاعلل هيف لاجم ال دح ىلع امهر بولسالاو ضرغلا يف ىبابت نينلمجلا
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 ) ةرقجلا ةروس

 لايخ ١



 رود

 ١ ءرجلا

) "6 ( 

 ماس 6 نعورع

 مقل نت ىذه ل ىلع كن

 يريمنلا ةيحوبا أرقو - ضر ُهَبأد هلوتك مالا ىلع اهتكرح ىقلا و ةزمهلا فذح ناب اهففخ هنا عنان نعو
 52 : ب

 نادقرملا بحل «رعش + هون و تتقو و هوجو راو باق اهجاتف هيف اهناكراولا راج يف ةمضلا لعج وازمهلاب نونقوي

 نونموي نيذلا ناك نا عفرلا لحم ىف ةلمجلا [ ىذه ىلع كلوا ] ٠ دوقولا امهءاضإ نإ ةدعج و * ىسوم ىلا

 بيغلاب نوذموي نيذلاب ءادتبالا تبون اذا كلذا نيبجولا ىلع مالكلا مظن و اهل لح الف آلا و أدتبم-بميغلاب

 مهل باتكلا ناب نوقتملا صتخاف نيقتملل ىده ليق امل هنا كلذ و فانيتسالا بهذم هب تبهذ دقف

 ممصوا بورت مرت تمن 09 5 0 #4 0 1

 ىلا بيغلاب نوئمؤي .نيدلا هلوق عقرف كلذب نيعوصخم ىيقتملا لابام لوقيف لأسي نا لئاسل هجتا ىده
 7" * ب | م

 هللا نم اهب اوججرتسا ينلا مهصئاصخ اهنحتةيرطنملا ىيقتملا ةفصب يجو ردقماا لاوسلا اذهل بارج هناك هتقاس
 ءاقحا مهلامعا و مهدئاقع ءاوه ىيذلا ىل مهتغص ىلع اوسيل نمب لعفي الام مهب لعفي و مهب فطلب نا

 اوعراق يذلا راصنالا ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر بمحا كلوق هريظن و حالفلا مهيطعي و هللا مويدهي ناب 0 5 . 0 ب ل 5 5 57 0 1 .٠

 كئلرا ىلع فانيتسالا عقو نيقتمال اعبات هتلعج نا و ةبحملل لها كئلوا هبجو ىع بركلا اوفشك و ةنود

 اوزوفي نا دعبتسم ريغ ىيفوصوملا كلوا ناب بيجاف ىدهلاب اوصتخا دق تاغصلا هذهب ىيلتتسملل ام ىليق هناك

 مسإ ةداعاب ةرات يج: فانيتسالا نم عونلا اذه نا ملعاو - الجا حالفلابو الجاع ئدبلاب سانلا نود

 كلوقك هنعص ةناعاب ةراتو ناسحلالاب قيقح ديز ىلا كرياسحا دق كللوقك كميدحلا ةنع فنوكسا وه

 غاباو نسحا ةفصلا ةداعاب فانيتسالا نوكيف 0 كللذت لها ميدقلا كلقيدص ديز ىلا تنسحا

 و نيقتملا ىلع لرالا لوصوملا يرج# نا زوجت له تلق ناف  هصيخات و يمجوملا ناهب ىاع اهئاوطنال

 حالغلا و ئدهلاب مهماصتخا لعج# نا ىلع معن تاق  هربخ كشثلوا و ءادتهالا يلع يناثلا عفتري نا
 5 ص 01 سا ل ١

 ىدبلا ىلع مهنا .نوناظ مه و ماسو ةياع هللا ىلص هللا لوسر ةوجذب اوذموي مل نيذلا باتعلا لهاب اضيرعت

 هبيتع كيام ىناب ناذيا كلوا وه يتلا ةراشالا مسا يف و هللا دنع جالفلا نولاذي مهنا نوعماط و

 هل ددع مث كولعص هلل و متاح لاقامك مهل تددع ىتلا لالا لجا نم هباستك ! لها هلبق نوروكذملاف

 دعقي مل شاع ناو + هراخأ ىنسحن كلبي نا كلذف * رعش * هلرتب اهديدعت بمقع مث ةلضاف اللصخ
 - . - 7 ها 44 2 ّ - 1 .٠ 0 .٠

 مهرارقتسا و ىدهلا نم مهنكمتل لثم ىده ىلع هلوق يف ءالعتسالا يذعم و * اممدم افيعض

 ىلع و قحلا ىلع وه ةرخن و هكر و ئيشلا ىلتعا نم لاب مهاح تيبش ثيح هب ميسمت و هيلع

 .٠» وهلا براغ دعتقا و. لهجلا نئلعقما و ابكرم ةياوغلا لعج مدر يأ كلذب 1 دقو لاطابلا

 - و

 هذاك 25 الو هيذك غاجي ال امهبم ابرض ديقيأ دهر كن و لضفالاف الت 50 0 ,ىاع هب

 ٠ ىحضلاب ةيرملا اريطلا يبا و الف «رعش « يلذهلا لاقو الجر ترصبال اناف ترصباول لوقت !مكيىده ىا ىاعمليق
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 © ىنوذق وي مه ةرخآلاب و © كلبق ىم لزنا ام و كيلا لزنا امب هاوار وو مد ع ام نمي نع 2 سامع مع
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 ثيلو *مامهلا نباو مرقلا كللملا ىلا «رعش « هلوق يف و داوجلار عاجشلا وه كلوق يف تاغصلا نيب طسوي امك

 ءالوهب داري نأ لمتحب تلق « بئالف مناغلاف مباصلا « ثراحلل ةبايز فلاي * هلوق و « محدزملا يف ةبيتكلا

 لزنأ يحرو لك ىلع مهناميا لمتشاف اونمآ يذلا نم ةبارضا و مالس نب هللا دبعك باتكلا لها اونموم

 راو نم لإ ةنجلا لخدي ل هنا نم هيلع اونك ام هعم لاز اناقيا ةرخالاب اوذقيا و هللا دنع نم

 حاورالا ةداعا و ىرخللا ةأشنلاب رارقلا ىلع مهعامتجا و تادردعم امايا الا مهسمت نارانلا ناو ىراصن

 مكانملا و براشملاو معاطملاب و ذذاتلا يف مهلاح يرجت لاق نم مهنم نيتقرف مهقارتفا مث داسجالا يف

 نم رادلا هذه يف هيلا مينحا امنا كلذ نا اومعزف نورخآ هعفد و ايندلا يف اهارج* بسح ىلع

 ميسنلاب آلا نوذذلتي الف هنع نونغتسم ةدجلا لها و لسانتلاو دلاوتلا ناكمل و ماسجللا ءامن لجا

 فوطعملا نوكيف عاطقنالا و ماودلا يف مهفالتخا و ررورسلا و حرفلا و ذيذالا عامسلا و ةقبعلا حاورالا و

 نيب نوعماجلا مهنا ىنعم ىلع فطاعلا طسو و نيلوالا فصو داري نا لمتح# و هيلع فرطعملا ريغ

 تلق - ) ما نيقتملا ةلمج يف نولخدي لهف كلوا ريغ ءاوهب ديرا اذاف تلق ناف هذه و تافصلا كللت

 كدموصز نم :ليتزمرلا ىلع ةلمتشما نىوقتلا ةعصر تسناكو اراد بيلا نوذمؤي يذلا ىلع مهتفطع نا

 نوذموي نيذلل ىدشو نيقتملل ىده ليق هناك و ارلخدي مل نيقتملا ىلع مهتفطع ناو مهرهغو باتكلا لها

 نكي ملفاهرخأ نع ةعيرشلا و هرساب نارقلا هب ينع نا [َكْيَلا لزْنَأ امب ] هلوق تلق ناف «اكيلا لزنا آمب
 تقو هلازنا قبس يذلا رادقملا هب ديرا ناو يضملا ظفلب لزنا ليقف فيهف مهناميا كثقو الزذم كىلذ

 لزنملا كارملا تلق  بجاو هبقرتم و هفلاس عيمجلا ىلع ناميالا لامتشا و لزنملا ضعبب ناميا وهف مهناميا
 ماكتملا بملغي امك دجوي ملام ىلع درجوملل ابيلغت ابقرتم هضعب ناك نا و يضملا ظغاب هذعربع امنا و هلك

 هضعب ناك اذا هنو نالعفت ديزو ثناو انلعف ثناو انا لاقيف بيئاغلا ىلع ببطاخملا و بصطاخملا ئلع

 لزنأ ًاباتك اًنعمسَنا ىلاعت هلوق هيلع لديو هلوزن ىهتناو لزن دق هلك ناك لعج لوزنلا رظتنم ةضعبو الزان
 ىلك كوق ةريظنو انركذ ام ليبس هليبس ىكلو الزنم هلك ناكالو باتكلا عيمج اوعمسي ملو سوم دعب نم

 يتألا نرد بسحف هنم يضاملا اذهب ديرت الو ردان وهو الا ىيشب ماكت ام و ميصف وهن ناف هب بطخاام

 كابق نم لَن امو كيلا لَوْ اًمب بيعت نب ديزي أرق - ةيضامب هيتآ اطوبرمو ضعبب ةضعبا دوقعم هنوكل
 نم هيلع اوناك امبر باتكلا لهاب ضيرعت مه ىلع ىنرنقري ءانبو ةرخآلا ميدقت يفو  هلعاف يمس ام ظفل ىلع
 لزنا امب نمآ نم هيلع ام نيقيلا ناو ناقيا نعرداصب سيل مهئوق ناو هنقيتحن فاخ ىلع ةرخآلارما تابنا
 يذلارخألا ثينات [ ةرخألا ] و هنع ةهبشلاو كشلا ءافقناب معلا ناقتا [ناقيالا] و * كلبق نم لزنا امو كيلا

  ايندلا كللذكو ةبلاغلا تاغصاا نم يهو ةرخآلا رادلا كلت هلوق ليلدب زادلا ةفله يهز لولا ضيقن وه

 "... دعما قوس
 ات لا
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 و ب سمو يق < « مو ,ٍ مما وص يي يا تمرر و

 نونمّؤي ىّيدلا و © نوفي مهنقزر مو ةولصلا نوميقي و

 ِسْهَعْلا ملاَع ىلاعت هللا لاق ةداهشلاب دهاشلا يمس ابك ابيغ غييشلا باغ كلوق نم ردصملاب ةيمست

 بويغ تراو ىنح لبالا تيرش ليمش ىب رضنلا نع و - ابيغ ضرالا نم نئمطملا يمست برعلا و دابا

 العيفنوكي نا اما و - ىمخفتنإ ةبادلا تنطب اذا ةّيلكلا عضرم يف نكت يتلا ةصمخلا بيغلاب ديري اهالك

 امنإ و ريبخلا فيطالا ماع الا ءادتبا هيف ذغني ١ يذلا يفخلا هب دارملا و لّيق هلصا و لْيَق ليق امك ففخف

 كللذ و بيغلا ماعي نالف لاقيف قلطي نا زوجي ال اذهل و هيلع اليلد اذل بمصن وا هانملعا ام هنم ىحن ملعن

 فكلذ ريغ و ديعولا و دعولاو باسحلا و روشذلاو ثمعبلا و اهب قلعتي امو تاوجذلا و هتافص و عناصلا وحن

 برعيو قحلا دقتعي نا تلق  ميحصلا ناميالا ام تلق ناف  ءافخلا و ةبيغلا ىنعمب ناك الح هتلعج ناو

 رفاك وهف ةداهشلاب لخا نم و - قفانم وهف ىلمع و دهش ناو دكاقثعالاب لخا نمف  هلمعب هقدصي و هناسلب هنع

 اهضئارف يف غيز عقي نا نم اهظفح و اهناكرا ليدعت ةولصلا ةماقا ىنعم و قساف وهف لمعلاب لخا نمو

 يلم نعي مه يلا لجو زع لاق امك ةظفاحملا و اهياع ماودلا وا كموق اذا دوعلا ماقا ىم اهبادأ و اهنذس و

 قع ب ةلازغ ثمماقا «رعش « لاق اهماقاو تقفن اذا قوسلا تماق نم نوظفاحي ماتولم ىلع < مه يذلا و 1 نومآد

 تابغرلا هيلا هجونت يذلا قفانلا ىيشلاك تناك اهيلع ظفوح اذا اهنال « اطيق الرح نيقارعلا لها « بارضفلا

 رهشتلا و دلجنلا وا هيف بمغريال يذلا دساكلا ىيشلاك تناك تعيضا و تلطع اذا و نولصحملا هيف سفانتي و

 هدض ين و اهقاس ىاع برحأ| تماق و رمالاب ماق مهلوق نم ناوت الو اهذع روتف اهيدوم يف نوكيال نا و اهثادال

 ربع امك اهئاكرا ضعب مايقلا نال ةماقالاب ءادالا نع ربعف اهءادا وا طبثت و سعاقت !ذا هنع دعاقت و رمالا نع دعق

 ذآ رد اهيف ميبستلا دوجول ىلص اذا مبس اولاق و دوجسلاب و عوكرلاب و مايقلا تونقلا و تونقلاب هنع

 مف ملا ظفل ى ىلع واولاب اهتبنُك و ىكز نم ةوكرلاك ىلص نم ةلعف [ ةولصلا] و * نيِحِبَسُملا م نك

 يدوميلا رفك هريظنو هدوجس و هعوكر يف كلذ لعفي يلصملا نال نيولصلا كرح ىلص ةقيقح و

 لصم يعادلل ليق و - ناترفاكلا امهو نيتذاكلا ىلع ينثني هنال هبحاص ميظعت دنع ىنعحنا و كسار أطأط اذا

 يذلا قاطلا لالحأ نوقفني مهناب مالعال ةسفن ىلا [ قزرلا ] دانسا و * دجاسلا و عكارلاب هعشخت ىف هل اهيبشت

 وا بفارسالا نع افك و مهل ةنايص ةيضيعبتلا نم :لختدا و هنم اقزر ىّمسي وأ هللا ىلا تاي نا لهاتسي

 هب قدصتلاب لالحلا لاملا ضعب نوصخت و لاق هناك مها هنوك ىلع ةلالد لعفلا لوعفم مدق و هذع يبنملار يذبتلا

 اهريغو يه دارت نا و ةولصلا يهو اهتقيقش و ةوكزلا تخاب هنارتفال ةضررفملا ةركزلا هب دارت نا زئاج و

 - ناوخا هدفنا و ئيشلا. قفنا و قفنم لك لواذتي نا ملصي اقاطم هئيجملر يخلا ليبس يف تاقفنلا ىم

 و جورذلا ىنعم ىلع لادف ءاف هنيع و نون ةئاف امم ءاج ام لكو دحاو دفن و ىيشلا قفن بوقعي ع
 ١  1-7لإ جس وهال هو -

 فتطاعلا طسو امناو نوئرألا مه مإ نيلوالاريغ مهأ [ نوذمؤي ىيدلا.و] تلف ناف + تلمان اذا ىللذ ودنوباهذلا
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 عاما 7 2و

 بيعغلاب نوذموي نب ا

 ةثلاثلا ىف و ةماخغلا نم فيرعتلا ىف ام ةيناثلا ىفو هقشراو هجو فطلاب ضرغلا ىلا زمرلا و فذحلا

 يذلا فصولا حضومم ل ىده وه يدلاردصملا ميو شن ها را و فرظلا ىلع بميرلا ميدقت يفام

 1220010 رارسا ىلع اعالطا هللا انداز ىيقتملاركذ يفراجن الا و اركنص ةداريا و داكاوع

 ريدقتب عوفرم وا بوضفنم .حدم وا.ةرررج# .ةفص هذا: ىلع نيقئملاب لوصوماما [نوُدمْوي يذلا ] * هيفامب لمعال

 ىلع ككاو هنع ربخم ءادتباا ىلع عوفرم نيقتملا نع عطققماما و نونمؤي نيذلا مهرا نونمُب نيذلا ىنعا
 هذه ام تلق ناف تامات اغقو ناك اعطنقم ناك ذا و ماتريغ انسح يقتملا ىلع فقولا ناك لوصوم ناك |ذاف ئه

 حدملا ليبس ىلع تءاج ما اهتدئاف ريغ ديفت نيقتملا عم ةدورسم ما نيقنملل اغشك و انايب ةدراوأ ةفصلا

 ىلع اهلامتشال فدشكلا و نايجلا قيرط ىلع نت نا لمتحي تلق - اديجمتهيلع ةيراجلا ىلاعت هللا تافصك ءانثلاو

 ناميالاركذ تحت ىوطنا دتف لعفلا امإ تائيسلا كرت و تانسحلا لعف نم نيقتملا لاح هيلع ثتسسأ ام

 امه و ةيلاملا و ةيندبلا تاداجعلا امأ نيتاه نال ةقدصلا و ةرلصلا ركؤو اهبصنم و تانسحل |ساسا وه يذلا

 نيل لضافلا ليمجناو نينا اامعب وللا ملساو هيلع. هللا نلصتةللا كشر ويش تلقيت م امهريغ ىلع رايعلا

 املف وراني ل ىلا نيكرشملل لجو و ىلاغت هللا لاقو ماسالا ةرطنق ةوكزلا ىمس و ةولصلا ترتر فكلا و مالسالا

 ناب اراصتخا مالكلا رصتخا مث نمو اهعابتتساو تادابعلا رئاسرارجتسإ امهناش نم ناك ةباثملا هذهب اتناك

 ينام عم هب نرتقت نا ةتاوخا فقوتت مل دج و ١ذا يذلا و اهل ناونعلاك وهام ركذب تاعاطلا دع نع ينغتسا

 ىبذت ةولصلا نإ نولاعت هلوق"نئلا ىرت الا كلدكف كرتلا:اماو نيتدابعلا نيتاه لضف نع ميما ىلذ

 داريو تاعاطلا لعف ىلع ةلاد اهسارب ةغص نوكت و نيقتملل انايب نوكتال نا لمتحو ركدْمْلاَو سيلا ع

 بييغلاب ناميال اصيصخت و ىوقتلاب نيفوصوملل احدم نوكي نا لمتح# و يصاعملا نوبنتجي نيدلا نيقثملاب

 - تانسحلا نم مسالا اذه ةقيقح تحن لخدي ام رئاس ىلع اهتفانال اراهظا ركذلاب ةوكرلا داتيا و ةولصلا ماقا و

 ةفلاخملاو بيذعتلا هذمأ هتقيقحو ءق دص اذا هنمأ لاقي مثيريغ هُيذَكَما و هُدْنما لاقي نمالا نم لاعفا [ناميالاو]

 دجا نا ثنما ام برعلا نعديزوبا ىكح امص اما و فرقعا و رقا ئفعم هنيمضتلف ءابلاب هتيدعت امو

 نونموي يف نسح ىنيبجولا الك و ةنينامط و نوكس اذ يا هب نما اذ ترص هتقيقحف تقثو ام يا:ةباحم

 عضوم يف نوكي.نأ و' ناميالل» ةلض, بييغلاب نوكيال "نأ زوجت و قخ هناب نوقثي وا .هب"نوفرقغيلا يا بيغلاب

 ماعيل ٍسْيَعلاب مدير نوي ع ا دما اجو هب نموملا نع نيبئاغ نونمؤي' يا لاعلا

 كوعسم نبا لاقف مهناميا و هللا لوسر باحسصا ارركذ "هللا دبع باحصا نايور ام هدضعي و بنيغلاب هنخا ما ينا

 - ةيالا هذه أرق مأ بيغب ناميا ىم لضفا سموم نما ام ةريغ هلاال ٍئذلاو هار نمل اذهب ناك دمحم ر ما نا

 اما بيئاغلا ىنعمب ناك ةاص هتلعج نا تلق الاح هتلعج و ةلص هتلعج نإ بسيغلاب نارملا آمف تلق ناف

94 



 ةرقجلا, ةروش
 جلا

| 

0 

 - ضم تورم ت < ٠ < ه

 يقلص وقتلا .نيابل ءاستكال مهتفراشم_.دذع . مهام, هنا. وه.و..رخآ.هجو و, ميققسملا .طارصلا_.اندها .هلوقك قلل كر ةقلا سابا ا تكللا قف اشك دن حاس هنا 3  ريتدسملا طارصلا اندها هلوق

 ا" قلققلل و يقراشكلا يمس ةهباجلا, سفن وةلالغلار نلظَحو يرلملا,ضرمي هناف ليعيلف محلا مكدحا دارا اذا

 رفكلا وروجفلا ىلا ارئاص يل ًاراعك ًرجامَّلل اًودلي ذو ىلاعت هلوق هنمو - ةلاض و اضيرمو الينق لالضلاو ضرملا

 عوبطملا مهو ةلالضلا ىلع مهءاقب ملعقيرف - ناقيرف نيلاضلا نال تلق  ىيناضلل ىده ليق الهف ثلق ناف

 نوكي نأ يقبف ةلالضلا ىلع نيقابلا قيرفلل ىده ىنوكي الف ىدهلا ىلا مهريصم ىا ملع قيرف و - مهبولق ىلع

 رصتخاف لالضلا دعب ىدهلا ىلا نيرئاصلل ىده ليقل كلذ ىع ةدصفملا ةرابعلاب ىيج ولف ءالوهل ىده

 ريدصت ىلا املس كلذ لعج نقف اضياو  ىنيقتملل ,ىده ليقف انركذ يتلا ةقيرطلا ىلع هئارجاب مالا
 3 .٠ : - - مم سو 7

 « ةدابع نم ىيضترملا هللا ءايلوا ركدب ىناثملا لواو نارقلا ماذس و نيوارهزلا ىلوا ىه ىنلا ةروسلا

 ةباذلا هذهو قاو سرف هنمو ةنايصلا ظرف ةياقولاو ىقتاف هاقو مهلوق نم لعاف مسا ةغللا ىف [ يقّملاو ]

 عش ئندا ةبيصي نا ةرفاح ىقي وهف رفاحلا ةفر و ضرالا ظلغ نم علض اهباصا اذا اهءاجو نم ىقت

 ىف فلتخا و: كرتوا لعف نم ةبوقعلا هب قحتسي ام ىطاعت هسفن ىقي ىذلا ةعيرشلا ىف وه و - هملوي

 مسا لجرلا ىلع قلطي ليقو -رئابكلا ىبنتج» نع ةرهكم عقت اهنال اهلرانتيال هنا ميحصلا ليف ورئاغصلا

 ىده لحم وربتخملا ىلع الا لدعلا قالطا زوجي ال امك ةربخ نعالا قلظيال ىقتملا و لاح ارهاظل نموم'ا

 مدقملا فرظلا لعج اذا أدتبم وا كلذل هيف بيرال عم ربخ وا فرذحم أدتبم ربخ هنال عفرلا نيقثملل

 مسر اوه ىذلاو فرظلاوا ةراشالا ىنعم هيف لماعلا و .لاحأا ىلع بصني نا زوجي و هنع اربخ

 ةفئاط وا اهسارب ةلمج ملا هلوق نا لاقي نا و احفص لاحملا هذه نع برضي ىا ةغالبلا ىف اقرع

 نيقتملل ىده و ةثلاث هيف بسرال و ةيناث ةلمج باتكلا كلذ و اهسفنب .ةلقتسم مجيعملا فورح , نم

 هب ىدحنملا مالكلا هنا ىلع الرا هبن هنا كللذ ىنايب ةعبارلا و ةثلاثلا ىلا ارج مله و اهل ةقنتعم

 ىفن مث هداضعا نم ادشو يدحتلا ةبجل اريرقت كف لامعلا ةياغب توعنملا باتكلا هناب هيلا ريشا 2

 قحلل امم لمكا لامك ال هنال هلامكب اليجست و ةداهش ىناكف بسيرلا نم فرط هب تيبشتي نا هنع

 ةجبح يف لاقف كتذل ميف ءاملعلا ضعبل لهق و ةهبشلا و لطابلل امم صقنا صقن ال و ىيقيلا و

 هنرك كلذب ررقف نيقتملل ىده هناب هنع ربخا مث احاضتنا لءاضنت ةهبش ىفو احاضتا رتخبنت

 نم ةدحاو لك لخت مل مث هغاخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتاي ال اقحو هلوح كشلا مودي ال انيتي

 ىلولا ىغف ةلازج تاذ ةتكذ نم قيشرلا .ظذلا اذه تمظنو قين لا بسيترتلا اذه تبتر نا دعب عبرالا هذه
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 ب مهزعا

 3 نمل يده ل هين 5” بيرال

 هربخ أدتبم كلذ ناك توصلا ةلزنمب ملا تلعج ناو .- ىرخا ةلمج باتكلا كلذ و ةلمج ملا هذه نوكي

 فردحم أدتبم ردق را هدعب ام ربخلا و هتفص باتكلاوا لماكلا بانكلاوه لزنملا باتكلا كلذ يا باتكلا

 اذه فيلات و هيف ببيرال باذكلا ليزنت ملا هللادبع أرقو باتكلا كلذ فررحلا هذه نم. فلوملا ىنعي وهيا

 هنم و - اهبارطضا و سفنلا قلق ةبيرلا ةقيقح و ةبيرلا كيف لصح اذا ينبار ردصم [بيرلا و ] ءرهاظ

 كبري عد لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هل هللا لوسر تععمسلاق امهنع هللا يضر يلع نينا مخل يطورردام

 سفنلا هل قلقت امم هيف اكوكشم رمالا نوك ناف يا ةنينامُط قدصلا و ةبير كشلا ناف كبري الام ىلا

 صغخشي و سوفنلا قلقي ام وهو نامزلا بسير هنم و  نكستو هل. نثمطت ام اقداص احدت“ هنوكو رقتست الو

 تلق ناق شب دحا هبيري 2 لاقن فقاح يبظب رم ملس و هيلع هللا يآضردتا زةنط اود ةؤئاون وم تتر اقلاد

 امنا و:هيف باتري ال اًذحا نا ىفن ام تلق هيف باترم نم مك و قارغتسالا ليبس ىلع. بسيرلا ىفن فيك

 باترمل يغبتي ) ثيحب ناهربلا عوطس و ةلالدلا حومضو .ىم هنال هل ةنظم و بميرلل اقلعتم هنوك يئفنملا

 هند طويلا اندْبَع ىلع الن امم بسير يف مدُك نإ و ىيلاعت هلوق ىلا رت الا - هيف عقي نا

 ىف مهاوق اوزوريو مهسفنا اوزرحب نا وه و بسيرلا ليزم ىلا قيرطلا مهفرع امنا و مهنم بيرلا دوجو دعبا

  ةييرلل لخدمالو ةهبشلل لاجم هيف سيل نا مهزجع دنع ققحتيف اهنوو لءاضنت ما ةضراعملل منت له ةغالبلا

 ديلا الاكل قوم اههيفَل ىلاعت هلوق يف لوغلا ىلع مدق امك ببرلا ىلع فرظلا مدق البف تلق ناف

 ناك امك بذكو لطابال قدصو قح هنا تابثاءو هنع:بسيرلا ىفن يغنلا !فرخ..بنيرلا .داليا ىف

 هيف ل بيرلا هيفرخآ اباتك نا وهو كارملا نع دعبي ام ىلا ىصقل فرظلا يئرأ ولو هنوعدي نوكرشملا

 امك.. لوقغلا - لاتغت ال اهناب : ايندلا .رومخ : ىلع  ةنجلا .رمخ.. ليضفت ليغ لدن عنيا

 هيف بسير )ل ١ ءاثعشلا وبا ارفو - ةصيقنلا و كنيعلا اذه نم اه دغر ئفاام اهيف سيل ليق هناك يده اهلاتغت

 - روهشملا وه هيف ىاع فقولا و هزوجت هذه و قارغتسالا بجوت ةروبشملا نا ةروهشملا نيبو اهذيب قرفلاو عفرلاب

 ٌريَضأل أولاَق ىلاعت هلوق هريظنو اربخ يوني نا :نم فقاولل نب الو بير ل ىلع افقو امهنا مصاعو عفاذ نع و

 ردصم [ ىدهلا ] « يده هيف هيف بسبرال ريدقتلاو زاجحلا. لها ناسل يف ةريثك يهو ساب ل برعلا لوقو

 ىلاعت هللا لاق -هتاباقم يف ةلالضلا 3 ليلدب ةيغبلا ىلا ةلصوملا ةلالدلا وهو ىكبللاو نورسلاك لع ىلع

 ىذا لاقي نيم ٍلكَص ين را وامه نىلعت و واعتةمتلا زقاقو ىدهلاب اصلا وشال ريل ككوأ

 ئيرت ئرت الا - هلضا ىذعم فاخ يف عواطملا نوكي ىنلو ىئده عواطم ىئدتها نالو لتهمك جدملا عضوم يف

 ل لزراتهلا منو قتمالا و ريقتمالا ىف ليق ملف ثلق ناق كلذ كاببثا ور سكنافةرسكوا متغافا همعوحت ىلا

 هتمادتساو هيف تبباثوه ام ىلا ةدايزلا بملط ديرت:ىمركا و هللا .كلزعا مركملا زيزعلل كلاوقك وه تلق

 ةرقبلا ةروس
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 باتكلا تكللذ

 ناتيآ سي و هطو اهيتروس يف ةيآ مسطر سمخلا اهروس يف ةيآب تسيئرلاو ةيآ دعت مل رملا و ةيآ صملا
 اهقثالث نو قاو نع و ةدحاو ةيآ صعيبك و ناتيآ قسع محو ابلك اهروس يف ةبآ مح و ةيآب تسيل سط و

 مكح يف وهام دع فيكف تلق اف -ةيآ اهذم اًدش اردعي مل مهادع نم و نييفوكلا بهذم اذه ةيآ دعت مل

 ثلق ناف - فيقوتلا قيرط ىلع نيتيآ اهدحو نانماهذمم و هلجو ىمحرلا دع امك تلق - ٌةيآ ةدحاو ةملك

 ريغ لقتسم ٌىنغم ىلع تامح اذا مامتلا ففقو اهعيمج ىلع فقري تلق - فقولا باب يف اهمكح ام

 اهدحو  تلعج.-وا' تاوصالاب قعني امك اهب قعُتو روسلل ءامسإ لعجت مل اذا كللذ و هدعب ام ىلا جاتحم

 هذهل له تلق ناق وه ال هلا "هللا لاقف أدتبا مث ملا هذه يا ُهللا ملا لئاقّرم هلوتك ترذحم أدتبم رابخآ

 تلق ناف - مالعالا دامسا رئاسك هدنع اهنالروسلل ءامسا اهلعج نمهف لحم اهل معن تلق  بارعالا نم لحم متاوفلا

 ةححم ىم رماملف رجلا و بصنلا اما و  ءادتبالا ىلعف عفرلا اما ةنالثلا هجوالا لمتحي تلق - اهل ام

 يف لحم اهل نوكي ناروصتي ما روسلل ءامسا اهلعجب مل ىمو  نيقغللا ىلع هللاو هللا ةلرفمب اهنوكو اهب مسقلا

 سيلام ىلا كلذب ةراشالا تحب“ مل تلق ناف ٠ ةدردعملا تادرغمللو ةأدتبملا لمجال لحم لامك هبهذم

 ىف اذهو دعابتملا مح ىف يضقتملا و ىضقتو هب ملكتلا قدسام دعب ملا ىلا ةرامشالا تعقر تلق  ديعبب

 |ذك كلذف لوقي' مث بساعلا بسحيو هيف ككشالام كلذو لوقي مث تييدحب لجرلا ثدحب مالك لك

 نم لصو امل ةئالو ير ىَنمّلَع امم ًامكلذ لاقو كلذ عب ناوع رغب الو ضراف 5 ىلاعت هللا لاقو اذك و

 هانعم ليقو - كللذب ظفتحا ايكش هتيطعا دقو كلبحاصل لوقت امك دعبلا دح ىف عقو هليل كسرملا ولا لاشإرمل

 نائم ولخا ال تلق - ةروسلا وهو ثنوم ةيلازراشملاو ةراشالا مساركذ مل تلق ناف هب اودعو ىدلا: ٌباتكلا كلذ

 هيلع همكح ءارجا راجن هامسم دامسم و هاذعم يف كلذ ناك ةربخ هتلعج ناف هتفصوا هربخ باتكلا لعجا

 هبريشا امناف هتفص ةتلعج ناو كّشأ تناك نم ميلرق ىف كثيناتلا ئف هيلع يبرجا امك ريكذتلاب
 وا ناشنالا كلذ دنه لوقت هل ةغص. عقاولا .سنجلا ىلا هبراشم ةراشالا مسا نال احيرص باتكلا ىلا

 تتتاغلا كلا ذلاايمراو ايقس ٠: ةبتاع/نارجقلا بلع امعنا كّهبت هزغشا» ناهد لاقوااذك لعف صخشلا علبذ

 ىفف ةروسلل امسا ملا تلعج نا. تلق - ملا عم [باتكلا كلذ ] فيلات نع ينربخا تلق ناف « ىرازلا

 دانعم و لوالا أدتبملا ربخ ةلمجلا و هربخ باتكلاو ايناث أدتبم كلذو أدتبم ملا نوكي نا - وجو فيلاتلا

 ىئمسي نا لهاتسي ىدذلا هناو صقان هتلباقم ىف بتكلا نم هادع ام ناك لماكلا باتكلا وه كلذ نا

 لاصغلا تايضرم نم لاجرلا يف نوكي امل ماجا ةيلطتزلاب لوفان لدماكلا !نقل تن ةفرلا وه, لقتل امك ًائئَقك

 - دوغوملا باثكلا كلذوه هانعم و ةغص .باتكلا نوكي ناو «.دلاخ مأ اي موقلا.لك موقلا مه « عه لاق امكو
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 نم اهيف نأ كللذ ىنايب - فررحلا سانجا فاصنإ ىلع اضيا ةلمتشم اهتدجو رشع ةعيرال هذه يف

 ءارلا و مهملا و مالا و فلآلا اهفصن ةروبجملا ديرب بال اعمل اقام راس داصلا اهقصن ةسومبملا

 ةرخرلا نمو  فاقلاو ءاطلا و فاكلا و فلالا اهغصن ةديدشلا نمو  نونلا و ءايلا و فاقلا و ءاطلا و نيعلا و

 داصلا اهغصن ةقبطملا نمو - نوذلا و ءايلا و داحجلا و نيسلا و نيعغلا و ءاهلا و داصلا و ءارلا و ميملا و ماللا اهفصن

 تفاقلا و ءاحلا و نهسلا و نيعلاو ءاهلا وٍ بقاكلا و .ءارلا و مهملا و مالا و فلالا اهفضن ةحتفنملا, نمو  ءاطلا و

 ميملا و مالا و فنالا اهغصن ةضفختملا ىم و ءاطلا و كاصلا و فاقلا اهفصن ةيلعتسملا نم و - نونلاو ءايلا و

 دداظلاو ثفاقلا.اهغصن ةلَعْلعلا#»ف ورح نمصرو ب نودلا وااداحلا و. .نيسلا و.نيعلا رو دانلا و.ءانقلا,و تناكلا و ءارلإ و

 ةررثم ةيرمقملابنيلذجللا نه نمي [هركذا هللا جئخلا يتلا فورعلا تار اهبيكارت و ملكلإ تيرقتسا اذا مث

 ةلزنم لو هلك واع شلا مطعم نإ ثملع دق و هتمكح يرش لك يف تقد يذلا ناحدسف اهنم ةروكذملاب

 بيكارت انفم ىنلا ظافلالا برعلا ىلع ىدع همساّرع هللا ناكف ةتاراصتخا و ليزنتلا فئاظلل قباطملاوهو هلك

 فورح ىم'ركذلاب دمعت هنا ىلع لدي اممو -مهايا ةجتلا مازلا و مهل تيكجتلا نم تركذام ىلا ةراشا مهمالك

 عتارغلا هذه مظْحُم يف اتءاج اههفامهعوقو رئاكت امل ماللاو فلالا نا ملكلا بنيكارت يف !ءوقو اهرثكا ميعملا

 سنوي و دعرلاو فارعالا و ةدجسلا و نمقل و توبكذعلا و مورلا و نارمع لا و ةرقبلا ةروس متاوف يهو نيترركم

 ىلع ةفرغم تءاج اهل امو نآرقلا لوا يف اهعمجاب تددع البف تلق ناف 3 رجلا فسري و دوه و ميهاربا و

 ٌلصوا دحاو عضوم ريغ يف ؛ديدجت وريغال اهنم فنوم هب ىدحتملا نا ىلع هيبنتلا ةداعا نال تلق  روسلا

 نآرقلا ىف ءاج ريركت لك بهذم كلذك و ةرم هركذ ٍدرغي نا نم بولقلا و عامسالا يف هلرفاو ضرغلا ىلا

 دادعا ثغاتخلا ملو ةدحاو ةريتو ىلع تءاجالمف تلق ناف - ةريرقت و سرفنلا يفرركملا نيكمت هب بولطمف

 يلو نر. ملا ووش قالاج سيو طر و ضخم ل مدر ديس ف
 ةداع ىلع اذه تلق فرحا ةسمخ ىلع قسع محو صعيهكو فرحا ةعبرا ىلع رملاو صملاو فرخ ةثلث

 فرح. لع مهتاملكاةيذبا نا امك و. .تمهاذمو تش قرط. ىلغ .ةقف' مهفرضت و. مالكلا كبيلاسا ين مهنانتنا

 صاصتخا هجو امف تلق ناف -كللسملا كلذ متاوفلا هذهب كللس كلذ زواج مل فرحا ةسمخ ىلا نيفرح و

 اذه ةيدات ىف اهلك يدابملا و هيبنتلا وه ضرغلا ناك اذا تلق - اهب تصتخا يتلا ةحئافلاب ةروس لك

 اذه خلو ادي ١ ضعب 'لجرلا ىمس اذا امك اطتاس صاصتخالا ا ةلضاغم ال ءاوس ضرغلا

 كللس هيا لصاح وه و زييمتلا وه ضرغلا ىنال ورمعب كاذ و ديزب اذه دلو تدصخ مل هل لقي مل

 مايقلا باصتنالل و برضلا دامتعالل ليق ملو سرفلاب كتللذو لجرلاب-سنجلا اذه يمس مل لاقيال كللذك و

 ىفيقرت ماع اذه تلق - ضعب نود ةيآ متاوفلا هذه ضعب اودع مهلابام تلق ىناف  دوعقلا هضيقنل و

 . يذو اهب ددسسل ا 2 2 2 سس 0 تعقو فثيفعا ةيافزولا اه)ب نرسلا ةفردمك همن سايقلل لاجمل
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 ايوبَصمم' برعلا ناسلب لزن'امثا نارقلا نأ لوقي نا لوألا ىلع ةرصاخلاو - . لوفي لوبقلا ةقالخلا و ةوقلا نه
 ةثلث غومجفب مهنط دحا مسي لو نيل عومجم# هب اومس ام زواجفت مل ب هرعلا و مهتالامعتسإ مما

 اضيا يدوي و برعلا ةغل يف سيل امم ىلا جرخ# ٌةقيقح روسلا ءامسإ اهناب لوقلاو - ةسمخ و ةعبرا داي

 ىلا ليبس ال هنا و زهدلا هجو ىلع لوقم لوق هناب هيلع تضرتعا ناف  !دخاو ىمسملا و مسالا ةروريص لا

 تفع و كبنافت يوري نلف ساخاا لوق ريظن هنا و هيلا بهذي ام ىوم المكم هل ناب كباجا - هدز
 5 دورا م ورد

 كد ِى هللا مكيضوبو- 0 1 هللا | نك لل الا لوقيف تأرق ام هبحاضل لجرلا لوقي ؤرايذلا

 ةياور وقت اقثا يألاو رولا هذهو داصقلا هذه ىماساب لمعلا هذه تسيل ضر توسل ثا د

 نصقي ىم بولسا ىلع مالكلا نيباتنازقمف كلت عين ةيآلاوا روصلا ةرالت واهلالته١ كاذ يلا ةديصنتلا

 بييهملل و - ةقيقعلا'نوؤ'زاجملا ليجس ىلع ككلذ اولاق ةيمستلا نم دافتسي ام اهم نيفتسا و ةيمستلا
 مالك نع جورخو يرمعل ةركذتسم !دعاصف ءامسا ةثالثب ةيمستلا لوقي نا لرالا ةجولا ىلغ نيضارثعال 0

 ددعلا: ءامسا ٌرثن ةروثنم ةبكرم ريق  امآف - ترمرضح ةقيرظ "ىلع ادحاو امسا تلعج اذا نمل و فعلا
 اهانرق باشو كرت قرب و ارش طباتب اومس امك ةياكح ىكح# نا ةقح امب ةيمستلا باب ىم اههنال اهيف راكنتسا الف

 نم تيبلا و ةلمجأاب ةيمستلا نيب هيوبيس ةيوستب كيهان و رعش تيبب وا ٌقاطنم ليز عوفسول اكو

 ةروسلا ةيمست اًمآو - كللذ ةحم ىلع ةعطاق الو محل فررح ءامسا نم ةفئاطب ةيسْمْنلا نيبو رعشلا

 نرفملا ريغ فلوملا و ٍدرغمب فلوم ةيمست اهذال ادحاو .ىمسملا و مسالا رييصتب تسيلف اهتحتافب اهلك

 مسالا لعج نم نكي ملف داص مهلوقك هيلا نر لعل نفرح نم و ةخم اغلوم فرغلا مسا اولعح مهنا ئرتالا

 كلذب ةردصم روسلا درت نإ ثملاثلا ةجولا و - ادرفم ىمسملا و افلوم مسالا ناك ثتيح !ذحا و ىددنملاو
 فررخلاب قطنلا نا كملاذ وزاجمالا لثالد نم ةمدقتو بارغالا نم هجوب ًالقتسم عامسالا عرقيام لوا نوكيل

 هناف فررحلا ىماساب قطنلا فالخب باتكلا لاو مهنم نوصل مادقلا ةبونسم هيف برعلا تناك اهسفنا
 ماكتلا ْيمالا نم ادعبتسم ايرغتسم ناكر مهام ملغت و باتكلا لهأ ظلاخو ًارقاو طخ نمب اصتخمن ناك

 واةاعدي -

 اذا كذّيميب هطخت الو بستك نم لبق نم ولت تل مو لجوزع لاق امك ةوالثلا و طخلا كعبتسا اهب
 تسال

 مهري هرم. م 8

 صيصاقالا م ركخ., ةلثلا نم أيش سبنقا نمم نكي مل هذا راهتشا عم كللذب قطنلا م كح ناكف نولطبملا ب

 كلذ نا يف اهب ةطاحالا نم ءيش ىف اهنيدب ناد نمو شيرف" نكت مل ينلا نارقلا 4 1 3

 - دحا نم اهعمسي ناريغ نم ةناطرلاب مأكتي نا ةلزنمبر ةتوبن ةحصب دهاش و ىحولا ةهج نم عل لضاح
 يماسا فصن ا.ّثدِحو ءامسالا هذه نم متاوفلا ىف ةناطلس رع هللا ةكروا ام تثلمات ذا كلنا ملعا و

 نيعلا ر ءاهلا و ءاهلا و فاكلا و ءارلا و داصلاو ميملا و ماللاو فلالأ يه و ءاوس رشع ةعبرا معلا

 ترظن اذا مث  مجعملا فورج ىدع ىلع ةروس نيرشعو عست يف نوذلا و فاقلا و ءاحلا و لسلا و ءاطلا و
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 عضوم يف تحلف ف اهنا ريغ كوبا هلل مهلرق ةريظنو ارورجم# ىناعفالا ه هللا مهذع ءاج دقن اهفذحت ال ةيمسقلا ءاجلا

 تلق هيلا ترشا: ام وحن نوه كبح بتتسي ىنتح فطعلل واولا لعجا و ةفررصم رهغ اهنوكل رجلا

 .ناف - فورحلا ذهب ىلاعت عالا مسق| لاق هنا سابع نبا نع اوور ام هدضعي و باوصلا نع دعبي ال !ذه

 نينكاسلا ءاقنل )ل كليرحألا نم تركذ ام اهبجو تاق -رسكلاب فاق و داص مهضعب ةءارق هجو امف ثلق

 هرخآ يف عمتجا ام ىلذل ثلكاش يماسلا هذهب رمتسا امل فقولا نا برحدلا رذع نم طسجي يذلا و

 فن يل خوست له ل نأف - ءالؤه ةلعاعم ىئرخاو ىلا ةاماعم ةرات كتاموعف تايئيملا نم ناذكاس

 عنيرح نر دقت نإ كلذ ىف: ككيلع ل ركل رسقلا وزع دارا قم: ةيرغفلا نون يف تغوس ام ةيكحملا

 هالتك 3 ىيجملا باتكلاب و ةروسلا ةذهب مسقأ ليق هناك نبا تدفار مل العوزع هوقو اهتارجاتو متنا

 راجا فذح ىلع اعيمج بصنلا و رجلاب هل ىدضقي 0 ع نر منيل مح ملسو هلأ و هياع هللا ىلص هلوقاماو

 ناب راعشلا كلذ يف ىنعملا نك تلف  ةصاخ ظافلالا هذهب روسلا ةيمست ىنعم امف تلق ناف  ةرامغاو

 - اًييرع انارك لئاق نم زع لاق امك ظافلالا هذه تايمسم نم بيكرتلا ةفررعم ةيبرع املك الا سهل نأرقلا

 ةملكلا نال تلق  اهيماس | روص ىلع ) اهسفنا فورحلا روص ىلع فدصملا ىف ةبوتكم اهلاب امف تلق ناف

 تكتيك تكا بنتاكلل ليق ىنم و تي ىنم ةنداعلا ترمتسا 2 فتررعلا تاوذ نم ةبكرم كذاك 8
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 ةباتك ىف ةفولاملا ةلكاشلا كلت ىلع لمع اهسفنا فورعلا ةباتكلا ىف عقتو ءامسالاب ظفلي نا تيكو

 ىلحي ال ةايهتم ريغ اهب ظفالا نا و اهنرمحللا و نما نسل ةماقا و اهرما ةربش اف اضيا و - متوغلا هذه

 اهيف سبالا .عوتو ثنمأ ةدروم نم هيلع وه ام ريغ ٍلاجب ر طغب ال كغم اهضعب ناو اهنم لئاطب

 مث ءاجملا و طخلا ملع اهيلع ينب يتلا تاسايقلا نع ةجراخ ءايشا فحصملا طخ 5 تقفتا قو

 لاق فلات الةنس فحصملا طخ عابتا ناك وظفحلا ءاقب ر ظفللا ةماقتسال ناصقن ال ريب كلذ داع ام

 طخ ناساقي )ل ناطخ - ءاج#لا و طخلا ىف ممتملا باّتكلا باتعب مجرتملا هباتك يف هيوتسرد نب هللا دبع

 ىناثلا هجولا و  هطقسإ ام هنع طقسيو ظفللا تدثا ام تبثي هنال ضررعلا طخو ةّنه هنال فعصملا

 نآوقلاب يرحل ىمل اصعلا عرقو ظاقيالاك ديدعتلا طمن ىلع ةدورسم |ذكه ءامسألا هذه دورو٠ نوكي نأ

 ندع نم موظنم مالك مهرخآ نع هذع اوزجع دق و مهيلع ولتملا اذه نأ ين رظنلل فكيرحناك و همظن ةبارغب و

 مهترجعم ربظت مل و هنود مهتردقم طقاستت مل نا ارذقيتسي نا ىلا رظنلا مهيدويل ممالك هنم ىومظني ام
 لجاستلا ىلع صارلا مهو راوعلا ءامعزو مالكلا ءارصا مه و ةلراطتملا تاعجارملا دعب هلثمب اوتاي نا نع

 مظنلا ىسح و ةلازجلا نم غابي ماو زجرلا و ديصقلا ىف نانتنالا ىلع نوكلاهتملاو بيلطكلا  تاضننا 5

 ءاجصغلا ىوق نم جراغلا دحلا زواجي ملو قباس لك رابغ تقش و قطان لك ةغالب ثدي ىلا غلايملا

 لوقلا اذه و ردقلا و ىوقلا قلاخ مالك هنا ررشبلا ماكب سيل هنال الإ ءارصدلا نيعا مماطم ءارو عقي ملو

 ١ ةرقبلا ةروع
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 ٌبابلا باتكلا بحاص مجرت دقو روسلا ءامسا اهنارثكالا قابطا هيلعو اهدحأ - هجروا هيف تلق - روسلل متاوف

 امهدحل - نيبرض ىلع كلذ ىف يهو روسلا دامسا بايب فرصني الام دح يف اهركذ ىلع ةرسك للا

 داصك |درف امسا نوكي نااماوه و بارعالا ةجف نو (ىناني ايم يناثلا و اناا سا وكن بارعإ هيف َّئ داني الص

 ليباه و ليباقل ةنزاوم مؤ ساكيا نسال 6 نرفم هن دز ىلع ةدع دايشاءو أ قولو وام كلفاقرو

 - درجبارادك |دحاو امسا العجدف نيساط ىلا ةمومضم ميم زريضتاورابنون م نا اهيف ىتاتي م نيساط كلذكو

 ةحلط ىب دمع# لتاق لاق  ةياكعلا و بارعالا ,نارمالا هيف غاسف يناثلا عوذلا اما و - أل سيل يكعم لوالا عوذلاف

 «مدقتلا لبق ميماح الت البف هرجاش ممرلا و ميماح ينركذت «رعش « يسنعلا ىنرا نب ميرشوهو داهسلا

 امه و اهيف فرصلا عنم ىببس عامتجال اهتارخا نم برعا ام لك اذكه و فرصلا اهعنم و ميماح برعاف
 ناترمت نم ينعد فكاوقك ىلوالا هتروص ءاقبتسا ىلع هلقذ دعب لوقلاب:يجت ا ةيلكعلاو.- ثيناتلا و ةيملعلا

 ليخأا قحا ه ميمت يذب بانك ي ىف اندجو « رعش +« جاسر ,طلا لاق و - ًاهاذ نر ةروس تارق و هلل محلا تأدبو

 لاق و « الالب يعجنلا حديصل ثلقف* اثيف نوءجشني ساخلا تدليس « رعش «ةمرلاوذ لاق و « راعملا ضكرلاب

 راجحلا لها لوقي و ارررج“ و ابوصنم يورو * يسفن مهاحرت يفو اذه يكزلاورفاذتا هدف ءارادك

 ثلق ناف انا - ىنف اي ندا نم م3 برعلل نه ةكبعمس يوري لاقررأ له ير لص رذير تيار مريس

 عقب سيل و بصن فاذ لاقي نأ هجرلا تاث - تاحوتفم نونو ٌفاقو داص أرق نم ةدارق هجر ادق
 هيوبيس زاجا دقو ركذا وحن رمضم نعفب اهباصقنا و ثركذ ام ىلع فرصلا عاذتمال نووذتلا ةبحصي مل امثا و

 رو ىيساي أرق مهضعب نا يناريسلا ديعس وبا ىكحو - هب عيرؤ ول 0 ا مك ذ كلذ لثم

 اهنا و اهب مسقم اهنا تمعز اله تلق ىاف - نْيأصلا الو أرق نم أرق امك نينكاسلا ءاقنلا ٌتَكَرُح لاقي نا
 لاقو  مسقلا لعف لامعاو رجلا فرح فذح ىلع نلعفال هللا يا و ىلعفال هللا 3 مهلوق بصن ثبضن

 ١ لا د 0 7 ا كال 5
 نارقلا نا تلق » ديرثلا هللا ةناما كاذف ٠ ع هرخآلا لاقو « مصان هللا هل يجلق نم برالا « ع « ةمرلاوذ

 دقو لحاو هيلع مقص ىلع نيمسق ن 0 ثعمجأ كلذ تكمعز ولف امهب فولحم متاوفلا هذه دعب ملقلا و

 ىثنألا و ركذلا قلَخ امو ىلَجاَدا رابغلاَو 2 | لللا و لج وزع هلرق يف ليلغلا لاق كلذ اوهركتسا

 ررمعو كيزب ثررم كلاوق يف ءامسللا ن نامت ناتللا ناواولا امهذكل و ىلوالا ةلزنمب انسيلو اير آلا ١ ناراولا

 ةذهب مسقأ امنا لاقف ىلوألا ةلرذمب نايرختلا: نوكتاال ملف ليلغلل تاق ةيوبيس لاق - ءاقلا و ءابلا ةلزنمب قلل

 كلرقك نوكيف رخا امالك لمعتسي نا زاجل ”يش ىلع لوللاب ةمسّق ىضقنا ناك ول و دحاو ”يش ىلع ءايشالا

 ل - >ِ 5 5 - 4 نا مص
 مسق واو ةرخآلا واولاو ناعفأل ديز قحر كفاح و لوقت نا ئوقي الو مويلا نجرخال هللاب نلعفال هللاب

 نحف اميف ليبس الو اذه واولا ةلزذمب انهه ْمَتف ىلعفل كلتايح مث يتايحو لوقتو لاق اًهركتسم ال زوجي )
 رامضاب ةرورجمم اهردقف تلق ناف - بارعالا ىف لولا يناثلا ةفلاخمل فطعات زاولا لعجت نإ الإ هندصب
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 ا رجلا انكاس الآ نوكيال هنال اهامسم ىاكم ةزمهلا اوراعتسا مهناف فلالا الا ئررت امك اهنم مسا لك ردص ىمسملا

 ا ع اهلث مل ام اهمكح و ةلتسلا و ةلعيتلاو ةقاوعلا و لهاهتلا ىنعملا ىلع ةلالد ظفللا عاديا يف اهيهاضي امم و

 ةثلث نانثا دحاو لوقت امك ميم 1 فلاب لاقيف .داذعالا .ءافملك اةفرقوس راججألا اننا وض»«ززا ا لش ألا

 مسا لك ادهر فلا ىلا تدرظن و اغلا كيونُكو فنا هذه فكلوقك بارعالا اهكردا لماوعلا اهديلو اذاف

 هب ظفات نا كلقحف اهتاريثات نم ءيش لماوعلا لوخدب هيف ثدحي نا لبق ٌبسعن هتاذ ةيدات ىلا تدمع

 كييك و اضن ب كاهن ايس عقرتلا ةحات © اماذجا اهتساشلا ىلع يقلث نا تاور" اذا تكلا يرتالا ارو

 مل تلق ناف - اططش تبكر ثبرعا ولو طاسب بوث هيراج مالغراد 0 بارعالا ةمس نم الافغأ ابيقلت

 تحعضوتسا دق تلق - ىنيمدقتملا تارابع يف عئو امك فورح اهنا تمعز الهو ةيمسالاب ظافلالا :ذهل تيضق

 ,هاندجو دقو مماسنلا ىلا فرصي ناب قيلخ مهلوق نا كملعف فررح ريغ ءامما اهنا رّيذلا ناهرجلاب

 و فورأاب اهريغو فورظلاك اهنيمسا يف لاكشا حدقي ال ى يذلا ءامسالا نم ريثك ةيمست ىف نيحماستم

 ةلالد ماقو لاق فورح طسوا ىلع هنلالد فلا كلوف نا 4 ةملكلا ىنعم ىف فرعلا نيلمعتسم

 ّلدام فرعلا نا ىرتالا - نيتلالدلا نيب ةيمسنلا ىلا عجري اميف لصف ال صوصغملا ناويعلا ىلع سرف

 كلوقك ةلامالاب اهيف فرصتم اهنالو هسفن يف ىنعم ىلع لاد ىرت امك اذهو ةريغ يف ىِّنعم ىلع

 عيمج و ةفاضالا و هيلادانسالا و فصولاو ريغصتلاو عمجلا وريكنتلا و فيرعتلاب راع فكلرقك ميخفتاب وات اب

 اموي ليلخلا لاق هيوبيس لاق كللذ يف صن ىلع ليلخأا بمناج نم ترثع ينا مث - ةفرصتملا ءامسالل ام
 لوقن ليقف برص يف ينلا ءابلا و كلل يف ينلا فاكلاب اوظفلت نا متدرا اذا نولوقت فيك هباحم| ٌلاسو

 ين ةّجحلا باتك يف يلع وبا ركذ و - هب 5 لوقا لاق و فرحلاب اوظفلت ملو مسالاب متُئج امنا لاقف فاك اب
 لاَمي الام اولاسإ دق اوناك اذاف لاق افرح ايناك نا و اولاماف ءادنلا ىف ديز اي اولاق مهنا اَي ةلاها و سني

 ظفلي امل ءامسا فورحلا هده نا كورتالا ردجا نيساي وه يذلا مسالا' اولهني نآلف داهلا ,لجا زم ؟كنوزدللا

 تنكس امناو ةبرعم ءامسا يه لب تلث - ةينبم ما ةبرعم يه ليبق يا نم تلق ناف اهب

 نا ىلع ليلدلا و - هبجوم و ه«هيضتقم دقفل بارعإ اهسمي ال ثميح ءامسالا نم امهريغو ورمع و دي دز نوكس

 قون, افاق ناص لقي ملو ءاؤه و نيا و فيك وذح اهب يذعا تينبول اهنا ءاذبب سهل و فقو اهذوكس

 لاقف م برعا ملف اروصقم اهنم فلا ةر ةرخآ امي يجهتملا ظفت ملف تلق نافا اف - نونكسلا نبا

 ثبنك تلقف تددم امسا اهتلعج اذان ةروصقمأل كلوذ نازو اهفازو نا ليغب تلو ها ٠ 4 هذه

 اهمم نيح تدمو ةاجهتم ترصق نا يف بسبسلا و ليلدلا نم هدصخل امب لعمضي لييخألا اذه تلق - ءال

 فورحل ءامسا اهنا نبت دق ثق ناف - رثكا هيناهلامعتسا و ردا فخالاب ةقياخ 3 لاح نا ٌبارعألا

 ع
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 اهفورح ٠ اعوكر نوعبرا و هيا نونامت و كس رو نانتام ىهو مديد لم ةرقجلا ةروس ٠ اهتاماك

 ماهاقو هاا

 6 3 3 3 1 نإ

 5 ا
 ا
 © ملأ

 و

 لبَمآ يه ينلا لاعفالا اهب تيمس تاوصا ماهو لهيحو ديور نا امك بجتسا وه يذلا ليفلا هب
 : ٠ 3 5 ل 57 3

 ذعم نع ماس و هلا و هيلع .هللا ىاص هللا لوسر كلاس ساجع نبا تر لبقا و عرسا و

 ٠ انيما لاق ا!دبع هللا محرب و .ءعم لاق اهرصق و ةهفلا نم نانغل ةيقو - لف لح ا

 يننقل مآس.و هلأ و هيلع هللا, ىلع يبنلا نعو - ٠ اَدعِب اننهب ام هللا كاز نيمأ هع« لاق و

 نارقلا نم سيلا و - باتكلا ىلع متخلا« هنا لاق و باتكلا ةحتاف٠ةءارق نم يغارف دنع ىّيما ليئربج

 ةفينح يبا نع و - يعادلا هنال مامالا اهوقيلا ىنسحلا نع و - فداصملا ىف تدثي مل هنا. ليلدب

 هللا لوسر, نع سنا و لفغم ىب هللا دبع ءافخلا يور و اهيفخت هنا ةباحما نع و. هنع روهشملا و هلثم

 ةياع هللا لئلص يبنلا ناراجح ني تاو ىصاو -اهبربجت هللا همحر يعفاشلا نذعو - ملسو هلا و ةياع هللا ىلص

 ل لطلا ى ريملم علل لواضو هللا علوش نورت ور ب ةوصياعب عفر و نيما لاق نيالا الو.أرق !ذا ناك ملسو كلا او

 1 افا. ايلفقز_ نارغلا ار كنج الإ راةنوزلا ىف كزنتا مل رةزوس دش دخلا اذا ,اييسعك» نب يونال لاق . هيا

 نامجلا ب ةفيذح ىعو.- هديتوأ يذلا ميظعلا نال يناثملا عبسلا اهنا بانكلا ةحئاف لاق هللا لوسر اي

 نم يبم أرقيف اهضقم امدح باذعلا مهيلع هلل! ثعبيل موقلا نا لاق ملس و ةلابرأ يلع هللا ىلت يبذلا نا

 « نم نيعبرا ٌباذعلا كللذب ,هذع عفريف ىلاعت هللا ةعمسيف َنِهلعْلا بَ هلل دمحلا باذكلا ىن مهنايبم
 تك

5800 

 ةرقبلا ةروس

 لمس لسا

 ماما تبكر اهنم يتلا ةطوسجملا فورحلا اهتايمسم ءامسا اهب ىججني يتلا ظافلالا نا ملعا [ ملا ]

 هذه ىف تيع يعور دقو هب هر كلوقل نامسا اب ار كللذك و هتيج# اذا برض ىم هض هب ىمست مسا داض وة

 م د م 1 : 1 : 5
 ندع يماسالا ناذكي فورح يهر اهيماساك اظافلا كنناك امل تايمسملا نا يهرو خفيطل ةدمسنلا

 اولعج و اهرلفغي ماف ىمسملا ىلع ةيمسقلا ىف اولدي نا ىلا قرط مهل هجنا ةثلثلا ىلا ترم اهنررح
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 ٠) ةدئافام تلق ناف - مهنم ىمأ مل اوفعضتسا يدل لاق امك مولع تمعنأ نيل طارم اندها ٌيقّنسَمْلا

 يركنلا و ةينثنلا نم هيف امل ديئوتلا ةتدئاف تلق - مهِيلَع تمعنأ يذلا ط ارص اندها ليق الها لدجاا
 نيملسملا طارصل ةداهش كللذ ىنوكيل نيملسملا طارص هريسفتو هنايب ميقتسملا قيرطلا ناب راعشالا و

 ابا كلذ نوكين نالف مهلضفا و سانلا مركا ىلع كلا له لوقت امك هدكاو ةجنو غلبا ىلع ةماقتسالاب

 الرا المجم هركذ تينت كال لضفالا مركالا نالف ىلع كللدا له كلوت نم لضفلا و مركلاب هفصو يف

 انزلت كللاك 5 يضغلا و ذولا ىفامّلع هتلعجف لضفالا مركالل اًحاضيا و اريسفت انالن صشقو) او ايلا المغمور

  عّرانم الو عئادم ريغ هين امهعامتجال نيعملا صخشمل| رهف نالغب هياعف نيتلصخلل اعمابخ الجر كارا نم
 رالسالا ةمعنب هيلع هللا معنا نم نال ماعنا لك لمشيل ماعنلا قلطا و نوذمؤملا مه مِيلَع تمعنا نيذلا و
 ره ليق و - اورْيغي نا لبق ىسرم باحصا مه سابع نبا ن ءو - هيلع تامتشاو هئباصا الا ةمعن قبت مل

 ىلع مهْيَلَع تمعن َنيدَلا نم لدب [ ْمِيَاَع بوضغملا ريش ] * مه يبلع تدعلا ع نم طارص كوعصما نبا ارقو د ءايبنإلا

 ةمعنلا نيب اوعمج مهنا ىذعم ىلع ةفص را - لالضلاو هللا بيضغ سم اوملس نيذلا مه مههيلع معفملا نا نذعم

 ةفص ريغ عقب ايش ايدك جنا رابع كافل وبغلا دخسجت نيس ليات: كاملا 07 ه و ةقلطملا

 * ع هلوقك وهف هين تيفوتال ميدل 0 يذلا تلق - فراعملا كا تا ناو فنرعنيال وه و ةفرعملل

 ندا ريم يف سيلف مهيلع معنملا فالخ نْيئاَضلاو مهجاع بوضعملا نآل نآلو « ىنبسي مثلا عولغزرما اعلا
 ١ ا ت1 101 : 9 2 ١

 هلا ر هياع 1 0 0 ديك ا اع بصخلاب عرق و - 0 نا 0 يدلا ع

 مم عا عى

 ارض ند هأوقل ىراصنلا مه [ ىوناَضلا 1 و* ةياع كد هللا م ع بوضْملا

 مهي لعفي ناو مهب ةبوقعلا ل ازناو ةاصٌملا نم راقتتللا ةداراوه تساند للا بضغ ىنعمام تلق ناف - 0
1 

 1 ا هدمحر و هاضر هلأسن و ةبضغ ى م ةللاب ذوعن هدي تنحل م ىلع بمضغ اذا كلملا هاعفي ام

 عفرلا انلح# يناثلا و ةيلوعفملا ى لع بصنخلا اهلح# ىل اوالا هك - ةيناثلاو ىئلوألا مولع نيب قرف يا

 ليق هناك ىفنلا ىنذعم نم ريغ يف امل تلف - نيئاضلالا و يف 3 تلخد مآ تلق ناف - ةيلعافلا ىلع
 ه ميممو

 هنال براض لثم اديز انا كارق عاناما عمير ربع اير انا ققتيو نيئاَصلا )و مهيلع بوضغماا ال

 لي نِداصلا ريغ و , ارق امهنا امهنع هل يضر يلع و رمع نعو - براضال !ديز انا كلاوق ةازنمب
 ةمر تح و2

 برهلا ىف لح نم ع هذه و ناجح الو 0 ب ررمع أرق امك زمهلاب نيلاضلا 1 ,ىناردجسلا بويا

 نىمس ترص [ نا 116 هاد و با مولوق نم ديز وبا الكح اص اهنم و  نينكاسلا ءاقتلا نم

 ١ ةحئافلا ةروس



 ا ةحئافلا روس

01 ( 

 ه م << مدد و#م6م 60 م”تس مس 6 سمس سمو 2 2-2 1 مم سم رعم

 مهياع بوضغملا ريغ © مييلع تمعنا يذلا طارص © ميتتسملا طارصلا اًندها
 0 - 0 2 ا

 5 ىِيلاَصلا و

 وج م م م رو و

 سيقلا رما تفنلا دق و - ةانقسف اَباَحَس رين حاورلا 0 يدل ةللاوةلوقو مدي نيرج و كلا ىف م

 هل تتابو تاباو .٠ 0 ملو يلغلاا مانو 0 دمثالاب كليل لواطت «رعش « تايبا ةئلث يف تاتافتلا ا

 و هو

 ةداع ىلع كللذ و5 9. نوسألا ىبا نع هتربخو اني ىزئاخ انن نم كلذ ان دمرألا رثاعلا ىن ةلولك 3 ةايل
 2 بيإ 2 ١

 2 و - .٠

 طاشنل ةيرطت نسحا كلذ ىناك بولسا ىلا بولها نم لقن اذا مالكلا نال و هيف مهفرصت و مالكلا ىن مهنانكنا

 هب صئتخا امهو دئاوفب ةعقاوم صنخغت دك و دحاو بولسا ىلع هذا ارجا ص هيلا ءاغمالل (ظاقيا و عماسلا

 ناشلا مهظع مولعمب ملعلا قلعت ماظعلا تاغصلا كلت هيلع ىرجا و دمعلاب قيقحلا ركذ امل هنا عضوملا اذه

 تافصلا كلتب زهمتملا مولعملا كلذ ب.طرخف تامبملا ىف ةناعتسااو عوضخلا ةياغو ءانثلاب قيقح

 لدا باطخلا نوكأ هذيعاسنال و فكري دبعن )ل ةداعسالا و ةداجعلاب 2 هتاهد ده نماي كايا ليقف

 كاق  ةنابعلاب ةناعدسالا ثنرُ مل تلقواف - 8ب لا ةىنابعلا قت م يذلا زيمتلا كلاذل هل ةنادعلا ل ىئاع

 ملف ثلق ناف - هقيج نم هيلا نوجاتحت و ةنوباطي ام نيبو مير ىلا دابعلا هب برقني ام نيب عمججل

 تلق ىناف اهيلا ةباجالا اوججوتسيا ةجاعلا بملط لبق ةليسولا ميدقت نأل تلق  ةناعئسالا ىلع ةدابعلا تمق

 هقيفوتب و هب ةناعئسالا كارت نا نسحلا و هيف ناعتسم لك لرانتيل تلق - ةناعتسالا ثقل طا 9

 طارصلا اندها اولاقف منيعأ فيك ليق هناك ةنوعملا نم بولطملل انايب اًندشا ةلوق نوكير ةدابعلا ءادا. ىلع

 7< ماء 5 ”و ممم

 م راو وتعب ضعب ةزجت# هضعب ذخا و ماكلا مات نسحا ىاك امنا و مِيقَنَسملا

 ئه ْينأل يدبي نارقلا اذه نإ ىلاعت ةلوقك ىلابوا مالاب ىدعتي نا هلصا [ ىَده ] « ىونلا رسكب
 م | ب هم

 وعموم ا - - - 0-

 نر اًدخا و هلوق : ين َراَّدْخا ةلماعم لموعن مئقُتَسُم طارص ىلإ يدبنل َتَذاَو - مود

 هر < س

 مهداز اردكها يذلا و ىلاعت هلوقك فناطلالا مامب ىئدهلا ةدايز بلاط نودكيم 1 ةيادبلا بلط

 مرو جهد صول همم 6م مرو ع - ءق
 - انني اندها امهنع هلا يضر يبا يلع 0 اًهايس موهيد بها انيف او دهاح نيد و ا

 هللا دبع 0 - ةبترلا ىف ناتراغتي امنا و بملط امهنم دحاو لك نال ةدحاو ءاعدلا و رمالا ٌةْغيصو
 هنال امثل يس امك دواس اذا ٌةلباسلا طرتسي هنال ةعلتبا اذا ءيشلا طرس ىم ةداجلا طارسلا « اشر

 لما مع تر اطياب اعتماد بلان زا تيط لس( ]ب مشق
 حمجت و مامالا ىف ةئباخلا يش و شرق ةغل يهدر داصلا صالخا ى 1 و اعنمج 1 عكيرق و ءازلا ترص

 ا
 * ماسالا ةلم وهو قعلا قيرط هب ةازملاو ليبسلا و قيرطلا تسنويلاو ركذل و 0

 ظارصلا اًندها ليق هناك لماعلا ريركت مكح ىفوهر ميقْلسمْلا طارصلا نم لدب [ محا تس يذلا طارص 1
 م 2012 7 0 - - 2 ١
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 ا ا 1 ا 00 0

 9 نيكس كاياو دبع كايا 8 نيدلا مب كلم

 لها ةءارق هنال رايتخالا وه كللَم و - عفرلاب كلام أر3 نم مهنم و - حدملا ىلع بصن وه و كلم هريغ
 ٠ صخب فىكملا و معي كاملا نالو ساشا كام ىلاعت هاوقلو مويلا كاملا نحل ىلاعت هلوقل و ىنيمرعلا 3 6 ْ مع 3 "- 5 7 ممم و دم عم “- 5ك 4 5

 ناودعلا ىوس قجي ملو « رعُش « ةسامعلاا تثيبو نادت ىنيدت امك مهلوق هذم و - ءازجلا مول [ نيدلا مار -> سا ّ و4 ا ني

 قيرط ىلع فرظلا ىلا لعافلا مسا ةناضا يه تلق - ةفاضالا هذه ام تلق ناف « اوناد امك مهاند

 هاخعم و - ةيفرظلا ىلع ىنعملا و رادلا لها ةليالا قراش اي مهلوقك هب لوعفملا :ىرجم 6 عاستتالا
 مدد ممصم 1 ص 7

 ةيقيقح ريغ ةفاضا لعافلا مسا ةفاضاف ثاق ناف - موهلا كللملا نمل ةلوقك نيدلا موي ىف هلك رمالا كللام

 ديرا اذا ةيقيقح ريغ نوكت امذا ثملذ - ةفرعمملا ةفص ةعوقو اس فيكن فيرعتلا ىنعم يطل نوكتالف

 ىصق اذأ, "ايماق ]نع را) ةعاشلا للام 3 لاصفنالا ريدقت يف لكن 1 0 نياعلا 0 5 - 5 1 3 2 4 :*

 تم م م

 هم

 ةفينح ىبا ةءارق هيلع ليادلا و - فارعألا 2 2 جلا باص ىدانو ىلاعت هل 20 ّ

 نييملاعلل كلام ابر هوك نم ىلاعت و هناحجس هللا ىلع تبرجأ ينلا فاصوالا ةذهو - ينيدلا ب ب فلس ءللإ ةمحر

 قئاقدلاو لئالجلا و ةذطابلاو ةرهاظلا اهلك معذلاب اًمعنم ابر ةذوك نم و ةتيبوبر و ةتوكلم نم ءيش مهنم ج رخبال

 هب هناو هب دمع صاصتخا ىلع ةلالدلا دعب باقعلا و باوثلا موي ةبقاعلا ىف هلك رمال اعلام ةذوك نمو

 ءانثلا و دمحأاب هذم قحا دحا لكي مل هنا هتافص هذه ثناك نم نإ ىاع ليلد هلل نيل !اعت هلوق يف - قيقح .

 ين ءايلا و ءاهلاو فاكلا نم هقعلت يتلا ق قحاوللاو بوصخمال لصفتم ر ,يمض [ ايا ٠ هلها وه امب ةياع

 لم )امك بارغألا نم اهل للعم الو ملعتلا "و ةبدغلا و باطلا نايل ينايااوا انآ رشلابا كلل

 نكح ام اصا و نوققحملا هياعو شفخلا بسهذم وه و ةرمضم ءامساب ثسيل و كلتيإ ارآ يف تاكا

 ميدقتو - هيلع لمعي ال ذاش ءيشف ٌباوشلا ايا و ةاياف 3 لجرلا غاب اذا برعلا ضعب نع لياغلا

 كّصخن ىذعملا و - ابر يغب هللا آلا ريم لذ -ثيعأ ينورمأت هلا َريعفأ لف ىلاعت هلوقك صاصتخالا دصق'لوعفملا

 كايهر  نيدشنلا و 7 مقغب كيا و - ءايلا فينخأب كيا عرق و - ةنوعملا بملطب كلّصخأو ةدابعلاب

 فىيلع ثقاض ةدراوم « كيحارت نا يذلا رمالاو كيم هرعش ٠ ئونغلا ليفط لاق ًءاه ةزمهلا بلقب

 ةفاغصلا ةياغ يف ناك اذا ةّدبع وذ بوث هنم و للذتلا و عوضا ةياغ ىصقا [ ةدابعلا و ] ٠ ةرداصم

 ةياغ ىصقاب اقيقح ناكف محنلا مظل ىلوم هنال هلل عوضخلا ىف آلا لمعتسي مل كلذلو مسذلا ةرثو

 نايجلا ماع يف تافتلالا ىمسي اذه تلف  باطخلا ظفل ىلا ةبيغلا ظفل نع لدع مل تلق ناف - عوضخلا

 اذا ىنَح ىلاعت ةاوقك ملكذلا ىلا ةديغلا نم و ةبيغا| ىلا باطغلإ نم و باطغخلأا قا ةبيغلا نم نوكي دف

7 

 ماا
 | ةهحامل ةروس



 5 ميحرلا نمح

 مصقب يذلا قطخلا وه و ناسللا لمع فالخب لامتحالا نم حراوجلا لمع يف ام و بسلقلا لمع ءافغ'

 ءادتبلاب كما عافترا و - نارفعلا هضيقن ركشلا و ماذلا هضيقن دمعاو هبتشم لك يلجُيو يفخ لك نع
 يتلا رداصملا نم هنا ىلع هلعف رامضاب مهضعب ةءارق وه يذلا بصنلا هلصاو هلل وه يذلا فرظلا ةربخو

 اهنم و كلذ هبشا امو ابجع و .ارفك و ًاركش مهلرقك رابُخأا ىنعم يف ةرمضم لاعفاب برعلا اهبصنت

 نولعجب و اهعم اهنولمعتسو 9 ىلذل و اهدسم اهب نوددسي و. اهلاعفإ, ةلزنم اهنولزني هللا داعم و كىتايبس

 ىنعملا تاجث ىلع ةلالدلل ءادتبالا ىلع عفرلا ىلا بصصنلا نع اهب لدعلاو  ةخوسنملا ةعيرشلاك اهلامعتسا

 مهاّيح هيلع هللا تاولص ميهاربا نا ىلع ةلالدلل يناثلا مالسلا عفر ماس لاق امالس اولاق ىلاعت هلوق هذم و - ةرارقتسا و

 هللا دمحن ىذعملا و  ةثودحو «ندجت نود مهل مالسلا تابث ىنعم ىلع لاد عفرلا نال مهنّيعَت نم نسحا ةيحنب

 تي ليقف نودمحت فيك ليق هناك هل مهدمحل ىناوب هذال عدس كليار بعت تيا ليق كلذل و ادمح

 سنجلا فيرعت وه و كارعلا اهلمرا يف فيرعتلا وعن وه تلذ هيف فيرعألا ىنعم ام تاق نآف - دبع

 لاعفلا سانجا نيب نم وهام كلارعلا و وه ام دمعأا نا نم دحا لك فرعي اه ىلا ةراشالا ةافعم و

 اهعابتاا لادرسكب هلل دك يرصبلا ىسعلا أرق و - مهنم قرا يرسانلا مريت همكردل يذلا قرت

 عاجتالا رو كلذ ىلع امهرسج يذلا و - لادلا اهعابتال مالا مضب هلك دمحلا ةلبغ يبا ب ميهاربا أرق و - مالا

 امهامعتسا ةرثكل ةدحار ةملك ةلرنم نيتملكلا ٌلزنت ريغم و لبجا ٌرِدَحْنَم مهلوقك ةدحاو ةملك ىف نوكي امنا

 وق بم با ةيبارعالل ٌةعبات ةيئانبلا ةكرعلا لعج تريح رميهاربا ةءارق نيتءارقلافشا و  ىيتنرنقم

 يلا تبحا شيرت نمل جر يذرب نل نايفس يبال ناوغص لوق هذم و اكلاملا ولا يحس تح
 0 نوكي نا زوجي و - من وهف مذي هيلع من لوقت امك بر وهف هبري ةبر لوقت نزاوه نم. لجر ئنيرتل نأ نم

 دييقتلا ىلع ةريغ يفوه و ةدحو ىلاعت هللا ىف اا برلا اوقلطي ماو لدعلاب فصو امك ةغلادملل ردصملاب

 ىب ديز أرد - يلوذم نسحأ يِبِر هنأ - كبَر كل عجرإ ىلاعت هلوق و ةقاذلا بر و رادلا بر مهلوقك ةفاضلاب

 بر هللا دمعت ليق هناك هلل دبع ةياع لد امب ليق و حدملا ىلع بسصخلاب َنْيملعْلا بر هنع هللا يضر يلع

 و ماسجألا نم قئلاغلا هب ملع انه لك ليقاو نيلقثلا و ةعئالملا نم .ملعلا ىوذل مسا [ ملاعلا ] * نيملعلا

 عمجب امناو ةفص ريغ مساوهف تل ناف - هب يمس امم سنج لك لمشيل تلق  عمج مل تلذ ناف - ضارعالا

 ةلالدلا يه هيف ةيغصولا ىنذعمل كاذ غاس تلذ - مالعألا نم اهمكح ىف ام وا ءالقعلا تافص نونلا و واولاب

 هللا همحر ةفيذحربا أرقو - مالا فيفختب كلو كلامو بدلا وي كلُ كيرق ه ملعلا ىنعم ىلع
 » "م 1 75 2 3 ل7 07-5 سد اس رع ع

 أرقو - بصنلاب كلام هذع هللا يضر ةريره وبا أرقر - موهلا ببصنو لعفلا ظفاب نيدلا موي كلم



 اجب سام ناس 10

 © 'نيملعلا بر هلل دمعلا

 ُبرعلا كللذ ىلعو ةّنَس اهميخشت نا جاجزلا ركذ دق معن تلق  همال مكن له تلق ناف - ميحصلا رظنلا

 ٌبضغ نم ناركس و نابصغك محير نم نالعف [ نمحرلا ]و ه رباك نع ارباك هوثرو مهنا ليلد هيلع مهقابطا و مهلك

 سيب ام ةفلابملا نم محلا ىنو مقسو ضرم نم ميقس و ضيرمك هذم ليعف [ ميحرلا ] كلذكو ركع

 ةرايرل ءانبلا» لوف ةدايرلا نا يارب و يذلا نسر ةرخآلا و ايناثلا صخر اولات كلذلر مْيحرلا ع

 نومسي مهنا برعلا مَآ نم ينذا ىلع نط اممو اهضغ كلثمملا وه نابضعلا ىف جاجزلا لاق و - ىنعملا

 قبرط ىف ثلقف قارعلا لماح# لل يف سيل فيفخ بكرم وهو فدقشلاب مههكارم نم ابكرم
 فُّدْقَشلا همسا: كلإذ سيلأ' لاقف' قارعلا 'لمحملا ٌتدرا لمحملا اذه ساام مهنم لجرل فئاطلا
 ناريدلاك ةبناغلا تافصلا نم وهو ىمسملا ل مسالا ءاذب يف دازف فادّنقشلا همسا !ذهف لاق اب كملق

 ةفينح يذب لوق اما و ةبلاغلا ءامسالا نم هللا رالامك لمس رازعا للا ردع ين لمعتسي مل قعصلا و قولا

 0 ما » اذامحر تلز ال ىرولا ثريغ ثناو« ع + هيف مهرعاش ل ل ةمامهلا ىمحر ٌةمليَسُم يف

 ناشطعوست ينعا هباب نم هتاوخآ ىلع هسيفا تلق ال ما «فرصت ىنمحر هللا لوقت فيك تلق نأق - مهرفك م

 هصاصتخا و ىلعف نالعف نوكي نا نالعت فرض عاذتم) ىف طرش دق تلق ناف - هفرصا الف ناركس و نارك و

 ىلكَت ىلع ثنوم هل نوكي نأ كلذ رظح امك تملذ - فرصلا هعنمت ملف ىلُعَف نْعَف نوكي نارظحي هللاب

 ضراعلا صاصتخالل ثيئانلا عاذتماب ةرجع ال اذاف ةنامْدّنك ةنالعف ىلع ثنوم هل نوكي نا 0 دقن ىشطعك

 هللا فصو ىنعم ام تلق ناف - ةرئاظن ىلع سايقلا وه و صاصتخالا لبق لصالا ىلا عوجرلا بسجون

 هدابع ىلع ةماعنا نع راجم وه تلذ  اهيف ام ىلع اهفاطعنال محرلا اهنموودحلاو فطعلا اهانعمو ةمحرلاب

 فذ 0 ةظاظقلا هتكردا اذا هذا امك هماعنا و ةفورعمب مهباصا مهل قر و ةنيعر ىلع فطع اذا كلملا نال

 يقرتلا س ل و هنود وهام ىكلع نييفصولا نم غلبا وه ام مد م مافثملق ناف - ةفوزعصبو ري مهعذص و مه

 ىمحرلا لاق امل كللق - ضان ناوجو لماب عاجش و ريرحن ماع نالف مهلوقك ىلعالا ىلا ىندالا نم

 ءافطل ام و اهنم قد ام لوانتيل فيدرلا و ةمتنلاك ميحرلا هفدرا اهلوصا و اهمئاظع و معذلا لئالج لوانتف

 ئلع .لجرلا تذمح لوقت اهريغو ةمعن نم ليمجلا ىلع ءادنلا و ءانثلا وهو ناوخا ميدملابو ([ كلا )

 لاق حراوجلاو ناسللا و بملقلاب وهو ةصاخ ةدعنلا ىلعف ركشلا, اسإرو -ةةعاجشو ا ةيشح نولعةتانمحو ةكااعتا

 ىئدحا وهف هدحو ىناسللاب نمحتلاو « ابجيحلا ٌريمصلا و يناسل و يدي ثلث ينم ءامعتلا مكلدافا «رعش ه

 اسر هليح ههنا هدمحما مل نبع هللا ر «ش ام ركشلا سار دمحأ١ مالسلا ةيلع هلوق هذص و ركشلا بسعُش

 حراوجلا كا داو داقتعالا نم اهناكم 55 ناو اهل شل اهييوم ىلع ءانثلا و ناسللاب ةمعنلا ركذ نال ركشلا



 أ ةعئافلا روس

 رعشلا لجرلا لوقي امك دابعلا ةنسلا ىلع لوقم اذه تل - ًارقا هللا مساب اكربقم ىلاعت هللا لاق فِعف

 هانعمو جاهذملا اذه ىلع نأرقلا نم ريثك و رخا ىلا ىيمَلعلا بَ هلل دمحلا هلوق كللذك و ريغ ناسل ىلع

 فورح قح نم تلق ىاف - هنومظعيو هنودجمب و ةذوو مس فيكو همساب نوكربتي فيك هداجع مهلعت

 هيبشنلا فاك ومن نوكسلا تحخا يه ئنلا ةىثغلا ىلع ى 0 نا دحاو فرح ىاع تءاج يللا ىناعملا

 ماللا اًضأ تلق - رسكلا ىلع اتيفب اهئاب و ةفاضالا مال لاب امن كلذ ريغ و هثاف و فطعلا واو و ءادتبالا مالو

 يلا ةرتشعلا ءامسالا دحا [ مسالا و ] ءرجلا و ةيفرحال ةمزا اهنوكلف ءادلا اإ و ءادتبلا ما نيبو اهنيب لصفللف

 نا مهباد ناك ذأ نكاسلاب مهوادتبا عقب الئ ةزمه اوداز نيئدتبم اهب اوقطن اذاف نوكسلا ىلع اهّئاوا اوُدب

 ماكحالا نم ةياغ ىلع اهعفولو ةعاشبو ةذكل لق ء مهنخل ةمالسل ىكاسلا ىلع اوغقيو كرحشملاب اؤدتبي

 كيرحأب اهنع ىنغتساو اهدزي مل نم مهنم و - ءيش ةدايز ىلا رقتفت مل جردلا ىف اكسعقر اذا و ةناصرلا و

 نيك راجغألا ةفرذحملا ءامسالا نمم وهو * همس روس لك يف يذلا مسب « ع« لاق سو مس لاقف نكاتملا

 ىمسملاب ةيوذت ةيمستلا ل ريل نم ةقاقتشا و تييسو ىمسو ءامساك هفيرصت ليلو ةلصا و مدو

  ىلعلا ةلغذلا رشق رْبنلاو توصلا عروهررْبَّنلا ىنعمب زبُحلا نم زبلا بقلل ليق هنمو - هركذب ةداشا و

 مكح اهفذح يف اوعبتا د ت1 كير ساي ةلوق يف تتبثا و طخاا ىف فلالا تنذخ اف تلق ناف

 نعو - فلالا حرط نارا ءاجلا تلوطاول "3 و لامعتسالا ةرثكل طخلا عضو هيلع يذلا ءادنبالا نود جردلا

 ٠ ع٠ لات هلال هلصا [ هللا ]و « ميملارودو تاذهسلار هظ و ءابلا لوط ةيتاكل لاقا هذا هللا هفحر زيزعلا دبع نيرمع

 سانألا ىلع « َىعلطي ايانملا نا « رعش « لاق سانآلا هلصا سانلا ةريظن و « ةيبظك نوكت نإ هلالا ناعم

 2مل اي لافي افك عطقلاب هلل الاي ءادنلا ىف ليقر كلذل يوسفي عننا كفرح اهنع نقوعاو ةزمهلا تسند < .اذيذملا

 بلغ مث لطابوا قحب دوبعم لك ىلع عقي مس نسرفلاو لجزلاك ,ساذجالا ءامسإ' نم هلآلا و

 طحتلا ماع ىلع ةنَسلا كللذك و ايرثلا ىلع بلغ مث بكوك لكل مسا مجيذلا نا امك قحب نوبعملا ىلع

 قلاب نر 1 سلاب صتصمتو بلا الكل مالا لاما نر ميسا باذكا ولع يننإتكلا زر ةسكل) ىلع كيلا

 ىم قاقتشالا يفارعخت# ]ار قونتسا ليق امك ةناتسا ا هت قتف مسالا |اذه نم و ةرجغ ا قلطي مل

 لوقت ال هب فصق الو هفصت كاارثالا ةغص ريغ مسا لب م ةفص ماوه مسا | تلق ىناف رجع و ةفانلا

 ىلاعت هتافم ناف اضياو ريخ ميرك لجر لوقت امك ٌدمص دحاو ُهَلا لوقت و ُلجر ءيش لوقت ) امك هلأ يش

 اذه و اهب فوصوم مسا ىلع ةيراج ريغ تيقب تافص اهلك اهّئاعج ولف هيلع يرجت فوصوم نم اهل نب ل
 ٌدحاو ىنعم ادعاصف نيتغيصلا رظنني نا قاقتشالا ىنعم تلق - قاقتشا مسالا اذهل له تلق ىناف لاحم

 ةشهدلا و ريحألا ىنعم امهمظتني ةلعو هلو هتاوخا نم و ريحت 2 ]ذا هلآ مهلوق ةغيص و رهالا اذه ةغيصو

 لقو لطابلا اشفو لالضلا رثك كلذل و طفلا شهدت و دوبعملا ةفرعم يفريحأت ماهرالا نا كاذو
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 حولا خرا لا سي

 يف ىَندُن اهلا يناثملاو - دمحلا ةروس و  فكلذل ةيناولا و زنكلا ةروسو - ديعولا و دعولا نم و يهنلا و

 نبيا رضا ا روسو - اهيف اهتءارقب ةثزج وا ةلضاف نوكت اهنال ةولصلا' ةروس و - ةعكر لاك

 ء سكعلا ىلع هيهذم نم مهنمو ةيمستلا نود ةيآ مهِيَلَع تمعنا دع نم مهله نا لا قافتالب ةفانل

 ةختافلا ىم ةيأب كسي ةيمستلا نا ىلع اهراهقفو ماشلاو 5 لاو ةذيدملا ار [ ميرا نمحرلا هلل مسي 1

 ٍلاب يذررما لك ين اهركذب دب امك اهب ءادنبالاب كربتلاو لصفلل ٌثبتُك امنا و وسلا“ ىم اهريغ نمالو
 ةوكلاو ةكص ءارق و - ةولصلا ىف مهدنع اهبرهجم ال كللذل و هَعبَت نمو هللا همحر ةفيلخ يب بدا بهدم وهو

 نورههب كلذل و هباحم)و يعفاشلا هيلع و - 5 ةروس لك نمو ةعتافلا نم ةيادل اهنا ىلع امهؤاهقف و

 نيمأ اوتبثي مل كلذل و نارقلا ديرجقب ميتيصوت عم فحضملا ىف فلدلا اهنبثا دق اولاقاو اهب
 ريا "ةرشع عادا ةثام نوت قفار ا بكرت كلم“ دابق . نبا"! غر" هوتبلا "اه عازعلا) لم نان
 تير ولت رار هللا مشب ةريدقت فرذح#ب تكفا بلا تقئلعت مب تل 'اعت هللا تاتك ىم

 هللا مسب ىنعملا ناك تاوربلاو هللا مسب ل لاق لعترا وا 0 ذا رفاسملا نا امك قم ةيمسللا ىاثي ي ذلا

 ةيمستلا لعج امم ارمشفم ناك هللا سدي هلعن يف أدبي لعاف لك و مباذلا كاذك و نحترا هللا مسب و لحا

 00 بهذا يل موق و نوعرف ىلإ ثي عت ي يف لجوزع هرتز الاواننم فذح يف ةريظن و هل ًادبم

 ىنعمب ةكربلا و ميلا بارعالا لوق و نيذجلا و ءافرلاب نسرعملل ءاعذلا يف برعلا لوق كللذك و - قلد يل

 ا اماكطلا سنالا نك قيرف * مهذم لاقف ماعطلا يل كلم * رعش + ةلوق ةذم و تحن وا توما

0 

 اوناك مهنال هب قلعتملا وه هب قلعتملا و لعفلا نم مهالا نال تلق - ارخاتم فرذعملا تردق مل تلق ناف

 صاصتخا ىنعم دحوملا دصقي نأ بمجوف ىزعلا مساب اللا مساب نولوقيف مهلهل ءامساب نّودبي

 ثريح ل كايا ىلاعت هلوق يف لعن امك لعفلا ريخات و هميدقتب كملاذ و ءادتبالاب 0 وزع هللا مها

 لاق دقف تلق ن ا 5 و اهبرجم هللا م مشب ىلاعت ةلوق هيلع ليلفلاو صاصنخالا ال دارا 3 ميدقتب ص

 ا مها ةءارقلاب رمالا ناكف ثكلزن ةروس لوا اهنال عقوا لعفلا ميدقت كانه ثلق - لعفلا مدقف 2 عرب مساب را

 ةينكااب ملقلا قلت اهب قلعتي انآ امهاذحا اد ناهجيز"هيذ "كلت د ةدارقلاب هللا مسا قلعت ىنعم ام تلق ناف

 اعقاو عرشلا ىف هب ادتعم :يجب ال هلعف نا دقتعا امل ىنمؤملا نا ىنعم ىلع ملقلاب ثبتك كاوف ين

 ديا وهف هللا مساب هيف 1 مل لاب يذرما لك مالسلا هيلع هلوقل ىلاعت هللا مسا ركذب ردصي ىدح ةنسلا ىلع

 قلعت اهب قلعني نا يناثلا و - ملقلاب بذَكلا لعفُي امك هللا ماب اوعقم هلعن لعج لعف الك اعف ناك آلا و

 يعادلا ٌلوق كلذك و أرقا هللا ماب اكريتم ىنعم ىاع نهددلاب تولت ىباعت هلوق يف تابنالاب نهيدلا

 تلت ناق - نسحاو برعا هجولا اذه و َنينجلا و ءافرلاب اسينلم تسرعا ةافعم قينجلا و ءافرلاب سيركملل

' 



 | ةدتاغلا ةروس
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 اهنررح ح*« تاياعبس ىه و ةيكم ةحتافلا ةروه ه اهتاملك
 | "4 9 م

 قئاقح نع فشكلا ىف مهيلع يلمأ ندم يلا اوعمتجا ىتح كلذ نم انارطا مضي ١

 نيدلا ءامظعب عافشتسالاو ةعجارملا آلا اوُْبأَف تيفعتساف ٠ ليواتلا هوجو يف لبواقالا .نويع و - ليزنتلا

 ةبجاو يلع هيلا ٌةباجالا ام اوبلط مهنا يملع ىلع ءافعتسالا ىلع ينادح يذلاو  ديحونلا و لدعلا ءاملعو

 ندا نع مهممه رصاقت هلاجر ةكاكرو . هلاوحا ةئاثر م نامزلا هيلع كرا ام نيعلا ضرفك هيف ضوخلا نال
 ةائسم مهيلع تيلماف  نايبلاو يناعملا يملع ىلع سسوملا مالكا ىلا ىقرتت نا الضف ماعلا اذه ندع

 ليوط  باوجلا و لاوسلا ريثك اطوسبم امالك ناك و ةرَقَبلا ةروس قئاقح ىف مالكلا .نم ةفئاطو متاوفلا ىف

 - هنوستتن# .اراذم مهل نوكي "نا و ملعلا اذه تمكن ةرازغ ىلع ةيبنتلا هب ثلواح آمناو - باندا و لويذلا

 ٌثدجو ةكم ءاقلت تهجوتن - هللا مرعب ةخانالا و ٠ هللا راوج ةدواعم ىلع مزعلا ممَصٍاملف  هنرذتسي الثمر

 ا كلذ ىلع روثعلا ىلا دابكالا ىشطع مهام لياق و اهلها نم 006 ةيف م داب لكب يزانجم ين

 - يطاشن ىم نكاسلا كرحو - يفطع نم تنير ام زتهف  ةسابقتا ىلع اصارح  هسانيا ىلا نيعلطتم

 لآ فرش مامالا فيرشلا ريمالا - ةينسعلا ةحوداا نم - ةينسلا ةبعّشلاب انا !ذا ةّكمب لحرلا ثططح اًملذ

 ين .ةماشلا ,ىب ةنكذلا,هوه و  ةدجمم هللا, مادا ساو .ينب, ةزهح ب يلع . نسكتلا يبا. هللا لوشر

 ىذح ةبغر مهافوا و اًشح مهيهلاو !دبك سانلا شطعا مهيقاذم مومج و مهنماعم ةرثك عم نسعلا ىنب

 يطو ينايغا' عطقب ةذاشملا نم هيفوه ام محازت عم زاجتحلا نع يتبيغ ةدم يف هسْفُن ثدحي ناك هنا ركُذ

 لجعل ىفعتسملا ىلع تقاض دق تلقف ضرغلا اذه ةباصا ىلا لصوتيا مزراوخب اذيلع ةدافولا و ةماهملا

 اهئُمَس ينلا رشعلا تزهان و - نّشلا عقعقتو - نسلا ىّتم ثذخا دق ينقيار و - للعلا هب تّعو

 - دئارشلا نع صحقلا و كئاوغلا نمريثكتلا نامض عم ىلرألا نمرصخت ةقيرط لن تال ةقاقد برعلا

 ين همامت ر دقي ناك و هذع هللا يضر قيدصلا ركب يبا ةفالخ ةدم زادتم يف هيلا ركاب هاتسا وعلل جلو

 مرعلا اذه تاكرب نم يلع تضيفا ةكربو - مردملا ثيبلا اذه تايا نم ةيإ الا يه امو ةذس نيل نم رثكا

 هن ب و طاوصلا ىلع يل ارون و - ىذيجني ًاببس هنم هين تبعت ام لعجب ا هللا لأسآ - مظعملا

 ٠ لّوسملا معن و - ينيميبو
 سس

 00 5 ا ل ا و ع
 اهلامتشال نارقلا ما ' ىمست و - ئرخا ةنيدملاب و ةرم ةكمب تارن اهنأل ةيندم و ةيكم ليف و ةيكم

 د 5 1 4/ ١

 ريعااب ديعتلا نص و هلها وه امب ىلاعت هللا ىلع ءانثلا نم نارقلا ىف ينلا ىناعتلا ىلع
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 كينملا عرذلا ىذ - يول ينب ىف عوفرملا ءاوللا ىذ - مشاه نب بلظملا دبع نب هللا دبع نب لمح“

  ليجحألا مضاولا ةرُعلا حداشلا - ةمكحاب ٌنيوملا - ةمصعلاب تّيثملا - يصف نب فانم دبع ىف

 ىلعو -راهضألاو نانْخَلا نم هئافَلُخ و -راهظألا هلآ ىلعو - ليجنالا و ةيروتلا ىف بونكملا ىمألا ىبخلا

 مادُثآ و - هينادتم هيف ءاملعلا ثاقبط ةعانص لك دومع و ملع لك ندم نا ملعا هراصنالا و نيرجاهملا عيمج

 عناصلا عناصلا مدقت وا - ةريسي ىطخب الا هقبسي مل ملاعلا ملاعلا قبس ىنا - ةيواستم وا ةيراقتم هيف عاّذصلا

 هيف عتو و - بكرلا هيف تداحت و - بترلا هيف ثذيابت يذلا امناو - هريصق ةفاسمب آلا همذقتي مل

 ىّترت و - دمابنم مهولا نم دما ىلارمالا ىهنتإ ىتح  لشافتلا و تواغتلا مظع و - لضانتلا و قابتسالا
 3 7 ِ : : 4, تم

 لى

 مهيدحوأ لآ ةّشاخلا نم اهنع فشُي ال  راقسا ءارو ةبجفت#  رارسا ضماوغ نم و - رّكفلل ثمحابم اهيف

 2 دياقنلا دي يف ةانم - مهقادحأب اهقئاقح كاردا نع ةامع مهتماع و - مهصف و مهتطساو اأو تنيصقلاب

 ١ راوقلا بابلآلا رهبي امب ايكيناو مئارقلا رمغي امب مولعلا الما نا مل 1 مهقالطا و مهيصاوذ زجب 0

 - هيطاعتل مني ل يذلا ريسفنلا ملع  اههلس قدي راس تاعدوتسمو - اهكلسم فّطلي تكل بشارغ نم

 - نارقألا ىلع زرب نا و ةيقفلاف - نارقلا مظن؟تاقك نف ظحاجلا ركذ امك ملع نين كدب هيفزوطنلاو لاجل

 رابخألا و صّصقلا ظفاحو - مالكلا ةعانم يف ايندلا لها كب ناو مآكتملا و - ماكحّلا و ىراتفلا ملع يف

 ىلا ناك ناو يوحفلا و  ظعوا يرصملا نَسْحلا نم ناك نا و ظعاولا و  ظفحا يرق نبا نس ناك ناو

  قئارطلا كلت فكولسل ُدحا مهنم ندصتي ل - هيل ةرقب تاغالا كل نإ و يول و - هوس نم
 يناعملا ملع امهو - نأرقلاب نيّصتخم نيملع يف عرب دق جر الا - قئاقعلا كللت نم ءيش ىلع صوغيالو

 امهناظم عبتت ىلع هثثعب و  هنمزا امهنعريقذتلا ىف بسعتو - هنرأ امهدايترا يف لهمت و - نايبلا ملع و

 مّلسو هلاو هياع هللا ىلص - هللا قوسر رد ناطخعلا ع صرحو - هللا ةح فئاطل 0 يف ٌةمه

 ليوط  تاعلاطملا ٌريثك  ظغح و قيقحت ننرما نهب اًعماج  ظحب مولعلا رئاس نم اذخأ ىنوكي نا دعب

 ةلمح يف امذقم  بارعاا ملع يف اسراف هيلع وانا وا كرو - هيلا عجر و انامز عجَر دق - تاعجارملا

 اكآرد سفنلا ناظقي  اهداتر ةحيرقلا ٌلعتشم  اهداقنم ةعيبطلا لمرتسم كلذ عم ناك و  باذكلا

 انرصتم  اهناج اظيلغ الو - ايساج رك ١ اهناكم يفخ ىنا و ةزمرلا ىلع اًهبنتم اهنا ٌفّطل ناو ةحملا
 - فلويو ماكلا بّنرُي فيك مل دق -ركفلا تانب ميقلتب ضير ريغ اضاترم .رثنلا و مظنلا بمهلاساب ةبرك اذ

 نيدلا ىف انّتوخا تيار دقل و .هقلازمو هضحادم يف عقر و - هقئاضم ىلا حفد املاط  فّسرُي و ظني فيك و

 ريسفت يف يلا اوعجر امّلك  هينيدلا لوصالا و ةيّبرعلا ملع نيب نيعماجلا  هيلدعلا ةيجانلا ةئفلا لضافا نم

 ىلا اقوش ارريطتسا و  بسجعتلا و ناسحتسالا ىف اوان - يعل نم قئاقحلا صعب مهل ثزرباف ةبآ

 00 - و | ب



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
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 ديمحتلاب هلعج و - امجنم ملاصملا بسحب هلزن و  امظنم الوم امالك نارقلا لزْنَأ يذلا هلل محلا

 20000 امىككم و اهباشتم نيمسق ىلع هاحواو - امتتخم ةذاعتسالابو اهنتعم

 نم ناجيبسف _ عوتشم أاّمذم تامسو - عدتبم أدتيم تاغص آلا يه ام و ةتاياغو لوصفي ىينيب ردم و

  هناهرب اعطاق  هنايبت اعطاس ابانك هأشنا - مدعلا نع ثودحتاب هاوس ءيش لك مسوو - مدقلا و ةيلوالاب رئاتسا

  ةيوايندلا و ةينيدلا عنانملل احاتفم جوع يذ ريغ اًيبرع انارق - مج و تانّيبب اقطان اي

 * نيب نه ارثاد .ناضز لك هجو :ىلعز جملك نوو.اهقاب ازجْعُس ةيرامسلا بنك نم هيدي نييزامل اقانثمم

 نم ةب مكبأ و - ءابرعلا برعلا ىم هتضراعمب بلوط نم هب مس - لكم لك يف ناسل لك ىلع بسذكلار ئاس

 تينيني لو. 1تاحصت نما سارا عينان هيزاوي امب نايتالل ٌنصتي ملف ءابطخلا عتاصم نم 2255

 اهدع رفراو - ءاحطّجا) ىصخ نم رثكا اونك مهنا ىلع - مئاََلِب نم ضهان هذم ةروس رصقا رادقما
 د هراضملا و ةداضملا ىف طارفالاب مهراهتشا عم ةيبصعلا قرع مهنم ضيني مل و - ءاذهدلا لاسر نم

 الك. يفآ مي  طّطخشلا مهباسُحأ نع ةلضانملا نود مهئاقل و - ةراعملا و ةزاعملا ىلع رشارشلا مهئاقا و

 وعلا مهل درج دقو كانا نمر نام مهامر ناو -رخافمب ونا ةرشمب دحا مهاتا نا  ططّشلا ةنوموزي ام

 ضع مل نإ بسعال ٌقارخم بضاقلا فيسلا نا ىلع - ةدحو فيسلا الا اوضراعي ملف ارخآ فيسلا و لوا

 سمشلا ناو - بئاوقلا ىلع طن رز دق رججلا نا مهلعل الا ةجتتا ةضراعم نع اوضرعا اهف - هّدح ةجيل
 - مساقلا ىبا هللا بيبح هيلا ىحرأ نمر يخ ىلع ًةولصلا و ٠ بكاوكلا ٌرون ثسمطف ْتَقرْشَأ دق
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 أ

 يمزراوخلا يرشخمزلا رمع نب دومحم# هللا راج مساقلا ىبا ةمالعلا مامالل

 سو مق تمسح

 يناشك لثم يرمعل اهيف سيلو ٠ ىدع الب ايندلا ىف :ريسافتلا نا

 يناشلا# فناشكلا و ءادلاك لهجلاف ك هتءارؤ مزلاف ئدكفلا 1 د 0 5
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 يدنلريالا سيل وسان ميلو يوغلا هيرب .جادسملا نيعلإ

 ةسردملا يسردم يعلا دبع يولاوملا و نيسح مداخ يولوملا و

 عبط

 ةنيدم ين عتاولا ىسيللا عبطم تألار



 كر : 5 : ظ 3 ش

 هيي ااققلةبب هبي هقلاور ان »« 3

 الجنو اهتوقلاجب فلن [ بيلا لاغ ١ ويب 5 .بةم ألا“ ا قب , اويل ةود هقزملا 0 اعراب

 يي مس ويس سي ا ع

 عوف م0 ١ هع د .
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